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1.0. ෙැදින්වීෙ 

 

ජාතිචක ෙදිසි දේශෙදේශෙයුම් ස්ැළැස්ථදේශම් ක්රි ාකාරි ස්ැළැස්ථෙ දේශලස් දේශෙෙ ස්ැළසුම් (ප්රදේශීිය  ස්ෙ ජාතිචක) දේශලස් 

ස්ැකසිෙ සිදුකරය ලද අ ර දේශෙිනන් ප්රාදේශීිය  ස්ැළැස්ථෙ  මුකතකත්ව  දේශදමින් ත  නිර්ොණ  කරය ලදි. 

දේශෙටුදි ආපදාව්ව සිදුවය අවස්ථාාදේශේ ප න් ත  ෙයා කාර් ්වෂෙ ාව කින් යුතුව කළෙයාකරණ  කර 

ගැනිෙ  දේශෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුකතන් අවස්ථාාව ස්ැලදේශස්නු ඇ . 

 වද ආපදා කළෙයාකරණදේශේ සි ළුෙ අවස්ථාාවන් ආවරණ  වය පරිදි ස්ෙ ඊ  ස්න්ධි වය 

සි ළු පාර්කව න්දේශේ කාර්  භාර  ආවරණ  වය පරිදි දේශෙෙ ස්ැළැස්ථෙ ස්කස්ා ඇ . දේශෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුල 

ගැකතම් ස් ෙන් ෙඟින් තෙ කාර්  න්දේශේ දේශපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ  ක්රි ා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක 

ස් ෙය්වද අන් ර් ග  දේශේ. දේශෙෙ ප්රාදේශීිය  ස්ැළැස්ථෙ තුල ආපදා  ත්ත්ව කදී ක්රි ාත්ෙක වය සි ළුෙ 

පාර්කවකරුවන්දේශේ දුරකාය අංක ස්ෙ විකමප ස්න්නිදේශේදය ක්රෙ ඇතුලත් වය අ ර තෙ පාර්කවකරුවන් 

ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි කාළපරිච්දේශේද ස්ඳෙන් දේශේ. දේශෙෙගින් ඕයැෙ අවස්ථාාවක ආගන්තුක 

නිළධාරි කු  පවා දේශෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුකතන්  ෙ කාර් භාර  ඉ ා කාර් ්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේශලස් ඉටු 

කිරිදේශම් අවස්ථාාව පදාවනු ඇ .  

දේශෙෙ ප්රාදේශීිය  ස්ැළැස්ථෙ තුකතන් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේශපොසිසි  ස්ම්බන්ධිකරණ , පළමු ආොර දේශපළ 

ලබාදිෙ ඇතුළු ප්රධාය ආපදා කළෙයාකරණ ක යුතු දේශවනුදේශවන් ෙෙගු දා කත්ව ්ව ද්වවින. දේශෙෙ 

ස්ැළැස්ථෙ  ම් නිකථචි  කාළපරිච්දේශේද ක  අනුව  ාවත්කාකතය කිරිෙ අනිවාර්  වය අ ර තෙගින් දේශෙෙ 

ස්ජිවි දත්  ගබඩාව්ව දේශලස් පවත්වා ග  ෙැක. 

සි ළුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකක ෙරො දේශෙටු ඇමුම්ම්  ාවත්කාකතය වුනු දත්  ස්ෙ  

ස්ම්පුර්ණ වි  යුතුදේශේ. දේශෙෙගින් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙයාකරණ ක්රි ාවකත ්ව ඇතිචදේශකො  ප්රජාවන්දේශේ 

සුර්වෂි  බව ඇතිච කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්  මුහුණ දි  ෙැකි ප්රකස්ථා ශ්රී  ලංකාව්ව බිටුවනු ඇ . 
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02.  ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේශම් ප්රධාය පි වර න් 

ක්රි ාදාෙ  2.1. ආපදාව සිදුවීෙ පිළිබද දැය ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

                            

 

 

 

 

  

                                         

 

 

 

දැනුවත් කිරීෙ කරනු 

ලබය නිළධාරීන් 

දුරකාය 

අංක  
ඊදේශම්ම 

විකමප ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ප්රාසශීයය සකකම් ඇමුණුම් 06 
ග්රාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ග්රාමීය ය ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුම් 05 

ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරීන් ඇමුණුම් 04 
ත්රිවිධ් හමුදාව ස්හ 
සපොලිසිය 

ඇමුණුම් 04 

117 ඇමතුම් 
මැදිරිය(මහජනත්ාව) 

ඇමුණුම් 10 

මාධ් ඇමුණුම් 11 
ප්රසශශසේ සිදුවන ආපදා ළිබඳබද සත්ොරතුරු ිමම් මට්ටසම් සිට දිස්ථත්රික 
ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සවත් ලගා විය යුතුසේ. සමය ආපදා වල 
ත්රීවත්ාවයන්ට අදාලව ඉත්ා සකටි කාලයක තුල ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාරින් දැනුවත් විය යුතුසේ. සම් සවනුසවන් මනා ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදයක ඇතිකල යුතු අත්ර මම පශධ්ති යාවත්කාලින කිරිම, ආපදා 
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකකසේ වගීමම වනු ඇත්. 

දැනුවත් කිරීෙ කරනු 

ලබය නිළධාරීන් 

දුරකාය 

අංක  
ඊදේශම්ම 

විකමප ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

ඇමුණුම් 01 

දි.සක/ අතිසර්ක 
දි.සක. ඇමුණුම් 06 

අදාල ආයත්න ඇමුණුම් 06 
සියළුම ආපදාවන් ළිබඳබද දිස්ථත්රික ඉහළ නිළධ්ාරින් ස්හ අදාල නිළධ්ාරින් 
ළිබඳසවලින් දැනුවත් කළ යුතුසේ. සම් ස්දහා දැනුවත් කිරිසම් ස්ැළැස්ථමක 
තිිමය යුතු අත්ර සියළුම ආපදාවන් ළිබඳබදව දිස්ථත්රික සකකම් ඇතුළු 
වගකිව යුතු නිළධ්ාරින් දැනුවත් කිරිම අනිවාර්ය වනු ඇත්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

(දේශේලාව) 

ආපදාවආ 

ආපදාව 

සිදුවන 

  X+ 8 මිනිත්තු 

X + 10 මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික ආපදා 

කළමනාකරණ 

ඒකකය 

දිස්ථත්රික 

සකකම්/අ.දි.සක.

/ආ.ක.ම./ 

ප්රා.සක./ ග්රා.නි. 

වගකිෙ 

කාල  (ආපදාව 

අනුව දේශවයස්ථදේශේ 

අවෙ කාල ්ව තුල 

ආපදාව පිළිබඳ 

දේශ ොරතුරු ලබාදි  

යුතුදේශේ.) 

ආපදාව අනුව සවනස්ථ සේ. 

(අවම කාලයක තුල ආපදාව 

ළිබඳබත සත්ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුසේ.) 
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වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ පිළිබද දැය ගැනීෙ ආ  ෙවුරු කර ගැනිෙ. 

කාර්  න් වගකිෙ 
කාර්   පැවදේශරය 

නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීොව 

ප්රසශශසේ සිදුවන ආපදා 
ළිබඳබද සත්ොරතුරු ිමම් 
මට්ටසම් සිට දිස්ථත්රික ආපදා 
කළමනාකරණ ඒකකය 
සවත් ලගා විය යුතුසේ. සමය 
ආපදා වල ත්රීවත්ාවයන්ට 
අදාලව ඉත්ා සකටි කාලයක 
තුල ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාරින් දැනුවත් විය 
යුතුසේ. සම් සවනුසවන් මනා 
ස්න්නිසේදන ක්රමසේදයක 
ඇතිකල යුතු අත්ර මම 
පශධ්ති යාවත්කාලින කිරිම. 
 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ග්රාමීය ය ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 ත්රිවිධ් හමුදාව ස්හ 
සපොලිසිය 

 117 ඇමතුම් 
මැදිරිය(මහජනත්ාව) 

 මාධ් 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
(සපෞශගලික 
ඊසම්ක ාාවිත්ය/ 
රාජකාරි 
යාවත්කාලීන නැත්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුවි 
විනාඩි 5ක 
ඇතුලත් 

සියළුම ආපදාවන් ළිබඳබද 
දිස්ථත්රික ඉහළ නිළධ්ාරින් ස්හ 
අදාල නිළධ්ාරින් ළිබඳසවලින් 
දැනුවත් කළ යුතුසේ.  

 දි.සක/ අතිසර්ක 
දි.සක. 

 අදාල ආයත්න 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ග්රාමීය ය ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 ත්රිවිධ් හමුදාව ස්හ 
සපොලිසිය 

 117 ඇමතුම් 
මැදිරිය(මහජනත්ාව) 

 මාධ් 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාව 
සිදුවි 
විනාඩි 
10ක සහෝ 
15ක තුල 
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ක්රි ාදාෙ  2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේශමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සි  ග්රාෙ නිළධාරීආ 

ග්රාමීය   ආපදා කළෙයාකරණ කමිටු ද්වවා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 

දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බල  දේශදය 

නිළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාරි 

         
 
       
           ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. 
මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය තුල       නිළධ්ාරින් 
ස්තහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රියාත්මක කළ        යුතුසේ. 
සමහිදි ස්ම්මත් ක්රියා පටිපාටිය (3c) අනුව       ක්රියා කළ 
යුතු අත්ර සමහිදි නිවැරදි සත්ොරතුරු         දිස්ථත්රික 
නිළධ්ාරින් ස්හ මහජනත්ාව සවත් ලබා දිය       යුතුසේ. 
සමහිදි දිස්ථත්රිකකය තුල පවතින ර්ර්ව දැනුම්       දිසම් ක්රම 
සේදය ක්රියාත්මක කළ යුතුසේ. 

ආපදාවන්  අදාලව දැනුම්දීෙ යුතු නිළධාරීන් පිළිදේශවල 

යෙ 
දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ආ.ක.ම. ඇමුණුම් 01 
අදාල ආයත්න 

ඇමුණුම් 06 දිස්ථත්රික සකකම්/  අති. 
දිස්ථත්රික සකකම් 

යුශධ් හමුදාව 

ඇමුණුම් 04 
නාවික හමුදාව 

ගුවන් හමුදාව 

සපොලිසිය 

  ආපදා සත්ොරතුරු ප්රසශශසේ දිස්ථත්රික සකකම් ඇතුළු        
පර්ශවකරුවන් සවත් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික 
ස්හකාර අධ්කකක විසින් කළ යුතුසේ. සමහිදි ඔහු විසින් නම් 
කරන ලද ස්හයක දිස්ථත්රික ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාරින් 
හරහාද සමය ලබාදිම කළ යුතුසේ. සමහිදි විධිමත් දැනුම් දිසම් 
ස්න්නිසේදන ක්රමසේදයක ාාවිත්ා කළ යුතුසේ. 

X+ 5 මිනිත්තු 

වගකීම 

 

කාල (ආපදාව අනුව 

දේශවයස්ථදේශේ අවෙ 

කාල ්ව තුල ආපදාව 

පිළිබඳ දේශ ොරතුරු 

ලබාදි  යුතුදේශේ.) 

 

 

01 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානසේ 

ප්රධ්ාන කාර්යාලය 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකක  

 

District SOP 

 සත්ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

 සත්ොරතුරු ස්ටහන් කර ගැනිම 
(සලස් අාංකයන් ස්හ ස්ටහන් 
සයදිම) 

 සත්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 සත්ොරතුරු ලබාදිම, ස්ථථිර කිරිම, 
නැවත් ලබාදිම. 

 ගත් ක්රියාමාර්ග ස්ටහන් කර 
ගැනීම. 

   ර්ර්ව දැනුම් දිසම් ක්රමසේදයන් 
      (දුරකාන,ෆැකස්ථ,ර්ර්ව අනතුරු 
      ඇඟවිසම්  ,ස්මාජ සේබ් අඩවි) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානය මිනන් 
      ත්ාකකණික ආයත්න 
      ස්ම්බන්ධිකරණය කරමින් ර්ර්ව 
      අනතුරු ඇඟවිම් දිස්ථත්රික ආපදා 
      කළමනාකරණ ඒකක සවත් 
      ත්ාකකණික දත්ත් පැය 24 ර්රා ලබා 
      දිය යුතුය. ඒ ස්දහා ර්ර්ව දැනුම් දීසම් 
      ක්රම සේදය. 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 
දු. අංක  දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බල  දේශදය නිළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

ජනත්ාව දැනුවත් ක්රම සේදය, නැරිමමට යාම වැළැකවිම ස්හ ප්රසශශසේ 
ආරකකාව ස්ම්බන්ධ්ව  ස්ම්බන්ධීකරණ කටයුතු වල වගකිම දිස්ථත්රික  

       ස්හකාර අධ්කකකවරයාට පවරනු ඇත්. 

01 

01 

සගොදුරුවිය හැකි ග්රාමීය ය ජනත්ාව / ප්රජාවන් ඉවත් කිරීමට 

තීරණ ගැනීම හා අවශ පපසදස්ථ ලබාදී ( නැරීමමට යාම 

වැලැකීමම, ආරකකක ළියවර ගැනීම) 

 

සගොදුරු විය හැකි ජනත්ාව දැනුවත් කිරිම සිදු කළ 
යුතුසේ. සමහිදි ඉවත් විම ස්තහා අවශ ත්රම් 
කාලයක ස්හිත්ව සමම සත්ොරතුරු ජනත්ාවට ලබාදිය 
යුතුසේ. ත්වද ඒ ස්තහා ර්ර්ව දැනුම් දිසම්  
පශධ්තිය ඉත්ා ස්ක්රියව ත්බාගත් යුතුසේ.  
 ආපදා ත්ත්ත්වය නැරිමමට යාම වැළැකවිම ස්තහා 

ආරකකක අාංශ ස්මග කටයුතු ස්ාංවිධ්ානය කළ 

යුතුසේ. 

 ප්රසශශසේ ආරකකාව සවනුසවන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු 

ස්ාංවිධ්ානය කළ යුතු සේ. 
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වගුව 2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේශමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සි  ග්රාෙ නිළධාරීආ ග්රාමීය   

ආපදා කළෙයාකරණ කමිටු ද්වවා 

  

කාර්  න් වගකිෙ 
කාර්   පැවදේශරය 

නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීොව 

සත්ොරතුරු ලබා 
ගැනිම 
(සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
කණ්ඩායමක 
ආපදාව සිදුවු 
ස්ථාානය සවත් 
සයොමු සකොට 
නිරන්ත්රසයන්ම 
යාවත්කාලින 
කිරිම කළ යුතුසේ. 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුීම පැයක 
කාලයක 
ඇතුලත් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය මිනන් 
ත්ාකකණික ආයත්න 
ස්ම්බන්ධිකරණය 
කරමින් ර්ර්ව 
අනතුරු ඇඟවිම් 
දිස්ථත්රික ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකක සවත් 
ත්ාකකණික දත්ත් 
පැය 24 ර්රා ලබා 
දිම. 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

දුරකාන, ෆැකස්ථ, 
ර්ර්ව අනතුරු 
ඇඟවිසම්  ,ස්මාජ 
සේබ් අඩවි 
 

 

දිස්ථත්රික ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකකය තුල 
නිළධ්ාරින් ස්තහා 
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම 
ක්රියාත්මක කළ 
යුතුසේ. 

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක
. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

 

ආපදා සත්ොරතුරු 
ප්රසශශසේ දිස්ථත්රික 
සකකම් ඇතුළු 

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 

 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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පර්ශවකරුවන් සවත් 
දැනුම් දිම  
 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක 
මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

ඊසම්ක  
 

ජනත්ාව දැනුවත් 
ක්රම සේදය 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 



12 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 

දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බල  දේශදය නිළධාරින් 
ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. 
මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 
  ආපදාවන් ළිබඳබදව සත්ොරතුරු රැස්ථකිරිම අනිවාර්ය 

        වන අත්ර සමම සත්ොරතුරු ලබාගැනිසම් ස්ම්ර්ර්ණ 
        වගකිම දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක,ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක,ස්හන සස්ේවා 
        නිළධ්ාරින්ට පැවසරන අත්ර සමම සත්ොරතුරු ලබා 
        ගැනිම ස්තහා නියමිත් ස්න් නිසේදන ක්රමසේදයක 
        ඇති කල යුතුසේ. පළමු ක්රමය අස්ාර්ාක වු විට 
        විකකප ස්න්නිසේදන ක්රමසේදයක තිිමය යුතුසේ. 

හදිසි සමසහයුම් මැදිරිය දැනුවත් කිරීම ස්හ යාවත්කාලීන 
කිරීම 

 

යෙ 
දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානසේ හදිසි සමසහයුම් මැදිරිය 

        පැය 24 ර්රා දින 07 තුල ක්රියාත්මක වන අත්ර මම මැදිරිය අත්ර 
        පැය 24 ර්රා දිස්ථත්රික ආපදා කළමනාකරණ ඒකක ස්ම්බන්ධ් විය 
        යුතු අත්ර ඒ ස්තහා ස්න්නිසේදන ක්රම කිහිපයක ාාවිත්ා කළ  
        යුතුසේ. ත්වද මම ස්න්නිසේදන ක්රම සේදයට විවිධ් ක්රම ාාවිත්ා 
        කිරිමද මහි නියම ලිළිනයන්, අාංකයන ස්තහන් කළ යුතුසේ. 

දේශ ොරතුරු ස්ෙ ඡා ාරූප, ස්ජීවී 

දර්කය ලබා දේශදය ක්රෙදේශේද  
 

ෆැකස්ථ  
දුරකාන  
ඊසම්ක (සපෞශගලික ඊසම්ක 
ාාවිත්ය/ රාජකාරි 
යාවත්කාලීන නැත්) 

 

Skype/ IMO  

CDMA  

Satellite  
ආපදා ත්ත්ත්වයකදී සත්ොරතුරු, ස්ජිවි 

       දර්ශණ, ඡායාරූප ස්හ ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාවන් 
       ලබාදිම ස්තහා ස්න්නිසේදන ක්රම කිහිපයක 
       ාාවිත්ා කළ යුතුසේ. සමහිදි  ෆැකස්ථ, 
       දුරකාන,ඊසම්ක,Skipe,IMO,Whats  Apps 
       ස්හ ාන්ද්රිකා ත්ාකකණික ක්රමසේදයන්  
       ාාවිත්ා කිරිම අනිවාර්ය සේ. 

ත්ත්ත්ව වාර්ත්ා ආකෘතිය 

ඇමුණුම 
12 

    

     

     

     

     

     

     

     

01 
වගකීෙ 

 

කාල  (අවෙ වියාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්ව  

ස්ෙ ප්රදේශීක  ෙ  

දේශවයස්ථ වි  ෙැක.)  

 

දිස්ත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ ඒකකය 

 අවම විනාඩි 30 ආපදා 

ත්ත්ත්වය ස්හ ප්රසශශය 

මත් සවනස්ථ විය හැක. 

ක්රි ාදාෙ  2.3. ආපදාව පිළිබඳ මුකතක දේශ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
රැස්ථකළ යුතු සත්ොරතුරු (ත්ත්ත්ව වාර්ත්ා ආකෘතිය) -  ඇමුණුම 12 
 පීඩාවට පත්ව ඇති ස්ාංඛ්ාව 
 සබ්රා ගැනීමට ඇති ස්ාංඛ්ාව 
 ජීවිත් හානි 
 තුවාල කරුවන් ස්ාංඛ්ාව හා මරණ ස්ාංඛ්ාව 
 ආපදාසේ ස්ථවාාවය 
 සශපළ හානි - නිවාස් 
      අසනකුත්සගොඩනැගිලි 
 ආපදා සිදුීම ඇති ස්ථාානය, ගමන්කළ හැකි මාර්ග  

සහෝ විකකප මාර්ග, GPS අාංකයන් 
 ප්රසශශසේ ජනගහනය 
 ආරකෂිත් ස්ථාාන වලට සගන යන ප්රමාණය 

 (ස්ථත්රී ,ර්රුක,ළමයින්) 
 හානියට පත් ප්රසශියය/මාර්ග/සපොදු ස්ථාාන/ආගමික ස්ථාාන/වාපාරික ස්ථාාන/සරෝහක) 
 ඡායාරුප/ීමඩිසයෝ 

ආපදා ත්ත්ත්වයකදි මම ත්ත්ත්වය ළිබඳබත ස්ාංෂිප්ත් ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාවක දිනකට 02 වරක පදැස්න 10.00 
ස්වස් 3.00ට සපර ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානසේ හදිසි සමසහයුම් මැදිරියට ලබාදිය යුතුසේ. සම් 
ස්තහා ස්න්නිසේදන ක්රම කිහිපයකට පපරිම ක්රමසේදයන් හරහා හදිසි සමසහයුම් මැදිරියට ලබාදිය 
යුතුසේ. සමම ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාවට සිශධියට අදාලව පපරිම සත්ොරතුරු (12 ඇමුණුමට අනුව) ආකෘතියට 
ඇතුලත් විය යුතුසේ. විසශේකසයන්ම සමම ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාව ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානසේ 
ස්හකාර අධ්කක ස්හ ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින් යන සදසදනා ඇතුළුව දිස්ථත්රික සකකම් අත්ස්න් කළ 
යුතුසේ. 
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වගුව 2.3. ආපදාව පිළිබඳ මුකතක දේශ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ 

කාර්  න් වගකිෙ 
කාර්   පැවදේශරය 

නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීොව 

සත්ොරතුරු 
රැස්ථකිරිම 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ස්.ස්ම්බන්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක
. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
(සපෞශගලික 
ඊසම්ක ාාවිත්ය/ 
රාජකාරි 
යාවත්කාලීන නැත්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුවි විනාඩි 30 
ක ඇතුලත් 

ආපදා 
ත්ත්ත්වයකදී 
සත්ොරතුරු, ස්ජිවි 
දර්ශණ, ඡායාරූප 
ස්හ ත්ත්ත්ව 
වාර්ත්ාවන්  
ලබාදිම 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුවි විනාඩි 30 
ක ඇතුලත් 

හදිසි සමසහයුම් 
මැදිරිය දැනුවත් 
කිරීම ස්හ 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 (යාවත්කාලින 
කිරිමට) 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා ත්ත්ත්වය 
සිදුවු වහාම ස්හ 
අඛ්ණ්ඩවම 
සත්ොරතුරු 
හුවමාරු කිරිම 
කළ යුතුය. 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ත්ත්ත්ව වාර්ත්ා 
සයොමු කිරිම. 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

ෆැකස්ථ 
ඊසම්ක 
Data base soft 
wear 
විකකප අවස්ථාාවන්  
ආපදා ත්ත්ත්වයකදි 
මම ත්ත්ත්වය ළිබඳබත 
ස්ාංෂිප්ත් ත්ත්ත්ව 
වාර්ත්ාවක දිනකට 02 
වරක පදැස්න 10.00 
ස්වස් 3.00ට සපර 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානසේ හදිසි 
සමසහයුම් මැදිරියට 
ලබාදිය යුතුසේ. සමම 
ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාවට 
සිශධියට අදාලව 
පපරිම සත්ොරතුරු 
ඇතුලත් විය යුතුසේ. 
විසශේකසයන්ම සමම 
ත්ත්ත්ව වාර්ත්ාව 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානසේ 
ස්හකාර අධ්කක ස්හ 
ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරින් යන 
සදසදනා ඇතුළුව 
දිස්ථත්රික සකකම් 
අත්ස්න් කළ යුතුසේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 
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ක්රි ාදාෙ  2.4. දේශ ොරතුරු ලබා ගැනීදේශම් කණ්ඩා ම් පි ත් දේශකො  ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාායදේශ න් දේශ ොරතුරු ලබා ගැනිෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 

දු. 

අංක

  

දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

යුශධ් හමුදාව 

ඇමුණුම් 04 

ගුවන් හමුදාව 
නාවික හමුදාව 
සපොලීසිය 
සිවික ආරකකක 
බලකාය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ 
දු. 

අංක  

දේශව

ය

ත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බල  දේශදය නිළධාරින් 
ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 

දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 
  ආපදාවන් ළිබඳබදව සත්ොරතුරු රැස්ථකිරිම අනිවාර්ය 

        වන අත්ර සමම සත්ොරතුරු ලබාගැනිසම් ස්ම්ර්ර්ණ 
        වගකිම දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක,ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක,ස්හන සස්ේවා 
        නිළධ්ාරින්ට පැවසරන අත්ර සමම සත්ොරතුරු ලබා 
        ගැනිම ස්තහා නියමිත් ස්න් නිසේදන ක්රමසේදයක 
        ඇති කල යුතුසේ. පළමු ක්රමය අස්ාර්ාක වු විට 
        විකකප ස්න්නිසේදන ක්රමසේදයක තිිමය යුතුසේ. 

ප්රාසීයය සේකම් සව  දැනුම්දීම 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 

දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ග්රාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි ඇමුණුම් 01 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

අධය්වෂ 

දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

ඇමුණුම් 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන් (දි.සක. 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන් (ආ.ක.ම. 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේශ ොරතුරු ලබා ගැනීදේශම් කණ්ඩා ම් පි ත් දේශකො  ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාායදේශ න් දේශ ොරතුරු ලබා ගැනිෙ. 

 

 

 

 

කාර්  න් වගකිෙ 
කාර්   පැවදේශරය 

නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීොව 

සස්ීමම් හා මුදවා 
ගැනීම් 
කණ්ඩායම් යැීමම 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 යුශධ් හමුදාව 

 ගුවන් හමුදාව 

 නාවික හමුදාව 

 සපොලීසිය 

 සිවික ආරකකක 
බලකාය 
 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාව සිදුවි 
අවම 
වශසයන් 
විනාඩි 30 
ආපදා 
ත්ත්ත්වය ස්හ 
ප්රසශශය මත් 
සවනස්ථ විය 
හැක. 
 
 

ප්රාසශීයය සකකම් 
සවත් දැනුම්දීම 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරින් 

 ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරී 
 

 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
ත්ත්ත්වය ස්හ 
ප්රසශශය මත් 
සවනස්ථ විය 
හැක. 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකකසේ 
නිළධ්ාරීන් යැීමම 
 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම 
මගින් ත්ාවකාලිකව) 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
ත්ත්ත්වය ස්හ 
ප්රසශශය මත් 
සවනස්ථ විය 
හැක. 

01 

ඇමුණුම් 01,03,04,06 

ඇමුණුම් 01 
ඇමුණුම් 04 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රි ාදාෙ  2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.  

 
දිස්ථත්රිකකය තුළ සිදුවන කිසියම් සහෝ ආපදා ත්ත්වයක දී ඊට අදාළ පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීසම් ර්ර්ණ 

වගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කක හට පැවසරන අත්ර පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම 

පහත් දකවා ඇති ආකාරයට සිදු කළ යුතුය. කිසියම් ආපදා ත්ත්වයක දිස්ථත්රිකකය තුළ සිදුීම ඇති බවට සත්ොරතුරු 

ලද සහොත් ඒ ළිබඳබත සස්ොයාබලා මහි ස්ත්ත්ාව ත්හවුරු කළ යුතුය (ආපදාව සිදු වු බවට ත්ාකකණික ආයත්නක විසින් 

ලබා දුන්සන් නම් මම ත්ාකකණික අාංශසයන් නැවත් මය ත්හවුරු කර ගත් යුතුය) සිදුවූ ආපදාවට ප්රතිාාර දැකීමමට 

ස්කස්ථකර ඇති ස්ථාාවර නිසයෝග හා දිස්ථත්රික සකකම්සේ පපසදස්ථ පරිදි ක්රියාකිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

ස් ෙය - සියළුම සත්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් සපොසත් ස්ටහන් කළ යුතු අත්ර ලද ලිළි සගොනු කර ත්බා ගත් යුතුය. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

                                

                                

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීයය 

සේකම් සව  දැනුම්දීම 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා 

කළෙයාකරණ කමිටු 

නිළධාරින් 

දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ග්රාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි ඇමුණුම් 01 

ප්රාසශීයය මාධ් ආයත්න දැනුවත් කිරීම  

මාධ් ආයත්න 
දු. 

අංක  
දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ඇමුණුම් 11 

ආපදාවට ප්රතිාාර දැකවිය යුතු හදුනාගත් අසනකුත් 
ආයත්න 

 

දු. 

අංක

  

දේශවය

ත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඇමුණුම් 06 
ජලස්ම්පාදන 
මණ්ඩලය 

ගිනි නිීමසම් හමුදා 

රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන හා ස්ථසේච්ඡා කණ්ඩායම් සවත් 
අදාළ පණිවිඩ   දැනුම් දීම  

රාජ සනොවන 
ස්ාංවිධ්ාන 

දු. 

අංක

  

දේශවයත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

ඇමුණුම් 09 

කාල  (අවෙ වියාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්ව  

ස්ෙ ප්රදේශීක  ෙ  

දේශවයස්ථ වි  ෙැක.)  

 

වගකීෙ 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික සත්ොරතුරු 
ලද විට  

(සත්ොරතුරු ත්හවුරු කර 
ගැනීසමන් පසු) 
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වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ. 

කාර්  න් වගකිෙ 

කාර්   

පැවදේශරය 

නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීොව 

කිසියම් ආපදා ත්ත්වයක 

දිස්ථත්රිකකය තුළ සිදුීම ඇතිබවට 
සත්ොරතුරු ලද සහොත් ඒ ළිබඳබත 
සස්ොයාබලා මහි ස්ත්ත්ාව 
ත්හවුරු කළයුතුය  

 දිස්ථත්රික 
ස්හකාර 
අධ්කකක 

 

 ස්හන 
සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 

 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

කාලය (අවම 
විනාඩි 30 ආපදා 
ත්ත්ත්වය ස්හ 
ප්රසශශය මත් 
සවනස්ථ විය හැක.)  
 

සිදුවූ ආපදාවට ප්රතිාාර දැකීමමට 
ස්කස්ථකර ඇති ස්ථාාවර නිසයෝග 
හා දිස්ථත්රික සකකම්තුමාසේ 
පපසදස්ථ පරිදි ක්රියාකිරීමට 
කටයුතු කළ යුතුය. 
 

 දිස්ථත්රික 
ස්හකාර 
අධ්කකක 
 

 ස්හන 
සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 

 

ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  

 දැනුවත් කරනු 
ලැබූ 
ආයත්නසේ නම 
පණිවිඩය ලබා 
ගත් 
නිළධ්ාරියාසේ 
නම හා 
පණිවිඩය ලබා 
දුන් සේලාව 
නිවැරදිව 
දදනික සිදුීමම් 
සපොසත් ස්ටහන් 
කළ යුතුය.  

 පණිවිඩය ලබා 
දුන් මාධ්  
 පදා :- 
දුරකත්න,ගුවන් 
විදුලි ස්ාංඥා 
මගින්,ෆැකස්ථ 
මගින් ආදිය ද 
දදනික සිදුීමම් 
සපොසත් ස්ටහන් 
කළ  යුතුය 

 කිසියම් වූ 
මාධ්යක මගින් 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ආයත්නය 
ස්ම්බන්ධ් කර 
ගැනීමට හා 
අදාළ පණිවිඩය 
ලබා දීමට 
සනොහැකි 
වූවානම් ඒ 
ළිබඳබතව ද 
ස්ටහනක 
දදනික සිදුීමම් 
සපොසත් ස්ටහන් 
ත්ැිමය යුතුය. 

පාර්ශවකරුවන් ලබා දුන් 
පණිවිඩය නිවැරදිව ලබාදුන් බවට 
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊට අදාළ 
ලිළි සකඛ්න හා දදනික ස්ටහන් 
ත්බා ගැනීම. 
 

 දිස්ථත්රික 
ස්හකාර 
අධ්කකක 
 

 ස්හන 
සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 

 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 
 
 
 
 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රි ාදෙ  2.6. දිස්ථත්රි්ව කමිටුව රුස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයස්යදේශේ ස්ථවභාව  අනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ 
දු. 

අංක  

දේශව

ය

ත් 

විකමප 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බල  දේශදය නිළධාරින් 
ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.සක. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
ත්ාවකාලිකව) 

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ  ක්රමසදදයන් 

යෙ ආ  ය   යතුර ජංගෙ දු.අ. 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 

දු.අ. 

සපෞශගලික 

දු.අ. 
 

නිවාසස්ේ දු.අ. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුම් 06 

කාලය =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවාාවය අනුව කාලය 

සවනස්ථ විය හැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික කමිටු නිළධ්ාරින් රුස්ථකිරිම ස්තහා දිස්ථත්රික 

සකකම් තුමාසේ පපසදස්ථ මත් ස්ම්බන්ධිකරණය 

සිදුකිරිම. 

වගකීෙ 
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ක්රි ාදාෙ  2.7. විප   පත්වූවන්දේශේරා ගැනීදේශම් ක යුතු ස්ඳො දේශස්වීම් ො 

මුදවා ගැනීදේශම් කණ්ඩා ම් පි ත්කිරීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

(ආකෘති පත්රයක අවශ සේ) ළිටත්කර හරින ලද 

කණ්ඩායම් මගින් සිශධිය වූ ස්ථාානය නිවැරදිව හදුනා 

ගැනීම,  ඛ්ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාසේ ස්ථවාාාවය, 

ප්රමාණය (විශාලත්වය ) හා අවධ්ානම ළිබඳබද 

අවසබෝධ්යක ලබා ගැනීම අනතුරට පත් ස්ාංඛ්ාව 

ඔවුන් මුදවාගත් හැකි ආකාරය හා අනතුරටපත් සශපළ 

ළිබඳබත අවසබෝධ්ය 

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික සත්ොරතුරැ ලබා ගැනීම 

ළිටත් කර යැවූ කණ්ඩායම් ප්රධ්ානී  

සස්ීමසම් හා මුදවා ගැනීසම් 

කණ්ඩායම් සූදානම් කර ත්බාගන්නා 

සලස්  

අදාළ ආයත්න සවත් දැනුම් දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්ස්ථාානය 

(ස්.අ. දිස්ථත්රික) 

පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථවාාවය 

අනුව කාලය සවනස්ථ විය හැක.) 

 

ඒ ළිබඳබතව 
ප්රාසශීයය බලධ්ාරියා දැනුවත් කිරීම 

අනතුරටපත් ළිරිස්ථ සබ්රා ගැනීම ස්තහා 
ස්හය ඉකලීම හා අවශ සත්ොරතුරු ලබාදීම  

(අවශ වූ විට ජාතික හදිසි  සමසහයුම් මැදිරිය මගින්) 

 

සස්ීමම් හා මුදවා ගැනීසම් කණ්ඩායම් ළිටත් කර හැරීම 

පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථවාාවය 

අනුව කාලය සවනස්ථ විය 

හැක.) 

පළමු මි.15 (ආපදා ස්ථවාාවය 

අනුව කාලය සවනස්ථ විය හැක.) 

 

පළමු මි.50 (ආපදා ස්ථවාාවය 

අනුව කාලය සවනස්ථ විය හැක.) 

 

 

කාලය  
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වගුව 2.7. විප   පත් වූවන් දේශේරා ගැනීදේශම් ක යුතු ස්ඳො දේශස්වීම් ො මුඳවා 

ගැනීදේශම් කණ්ඩා ම් පි ත් කිරීෙ 

 
කාර්යන් වගීමම ස්හ 

ස්ම්බන්ධිකරණය 
කාර්ය 

පැවසරන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදය  

කාලසීමාව 

සිශධිය වූ ස්ථාානය 
නිවැරදිව හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක හා අදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
ර්හුණුව ලත් 
කණ්ඩායම 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 

ෆැකස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් අාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්තු 05 

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික 
සත්ොරතුරු ලබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක හා අදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
ර්හුණුව ලත් 
කණ්ඩායම 

 

ආපදාව විපත්ට පත් 
ස්ාංඛ්ාව තුළ මරණ සශපළ 
හානි ත්කසස්ේරු කිරිම 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක හා අදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
ර්හුණුව ලත් 
කණ්ඩායම 

මිනිත්තු 05 

ප්රාසශීයය බලධ්ාරියා 
දැනුවත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක 

 සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
ර්හුණුව ලත් 
කණ්ඩායම 

මිනිත්තු 10 

කණ්ඩාාංක, ආපදාසේ 
විශාලත්වය, අවදානම, 
අනතුරට පත් ස්ාංඛ්ාව 
මුදවාගත් හැකි ආකාරය 
ළිබඳබත ස්ැළසුම් කිරිම. 

 සස්විම්,මුදවා 
ගැනිසම් ස්හ හදිසි 
ප්රතිාාර දැකවිසම් 
කණ්ඩායම් 

 සම් ස්තහා 
විසශේෂිත් 
ර්හුණුව ලත් 
කණ්ඩායම 

 

සස්ීමසම් හා මුතවා ගැනීසම් 
කණ්ඩායම් සූදානම් කරන 
සලස් දැකීමම 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්තු 10 

අනතුරට පත් ළිරිස්ථ සබ්රා 
ගැනීම ස්තහා ස්හය ඉකලීම  
අවශවිට  EOC මගින් 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක සහෝ ඔහු 
විසින් බලය ලබා 
දි ඇති නිළධ්ාරි 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී සහෝ 
OCDS 

මිනිත්තු 15 

සස්ීමම් හා මුතවා ගැනීසම් 
කණ්ඩායම් ළිටත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික ස්ාකාර 
අධ්කක හා අදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 SAR/4RS  
OCDS 
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ක්රි ාදාෙ  2.8. ආපදාදේශේ ආස්න්ය ෙ දේශ ොරතුරු අනුව විප   පත්වූ ජය ාව 

ස්දො ප්රාෙ ආොර දේශේල ො ජල  ස්ැපයීෙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශීිය  දේශමකම්  
ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රික ආපදා ස්හන 
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 
ප්රසශියය ආපදා ස්හන 
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණ ) ඇමුණුම් 01 

කාල  = (X+1.50මිනිත්තු) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුව කැතීමම /ස්ක්රිය  රීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංවිධ්ාන නිලධ්ාරී 

 

ලබා දීමට නියමිත් සේලාවට තීරණය කර 

මමසේලාවට පැය 03කට වත් කලින් 

ආහාරස්කස්නස්ථාානයට දැනුම් දීම. 

 

වගකීෙ 

 

බීමටවතුර ලබා ගන්නා 
ක්රමසේදය ත්හවුරු කරගැනීම 

 

ආහාර ලබා ගැනීම / අනුමත් කර ගැනීම 

 

ජලය ලබා ගැනීම / අනුමත් කර 

ගැනීම 

 

ආහාර රැසගන යනු ලබන ආකාරය 

 

ලබා දීමටඅවශ ආහාර හාබීමටවතුර ප්රමාණය 

තීරණය කරගැනීම. 

 

ජලය රැසගන යනු ලබන 

අවශ ආහාර වර්ග තීරණය කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර අධ්කක 

 

යාා ත්ත්ත්වයට පත්ීමම 

 

ආහාර සබදා සදනු ලබන ආකාරය 

 

ජලය සබදා සදනු ලබන ආකාරය 
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වගුව2.8. ආපදාදේශේ ආස්න්ය ෙ දේශ ොරතුරු අනුව විප   පත්වූ ජය ාව ස්ඳො 

ප්රාෙ ආොර දේශේල ො ජල  

 

 
කාර් න් වගකීෙ ස්ම්බන්ධිකරණ  කාර්  පැවදේශරය 

නිළධාරීන් 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

කාලසීො

ව 

ලබාදීමට 
අවශ ආහාර 
හා වතුර 
ප්රමාණය  
තීරණය කිරීම 
 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

  

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි   
 ග්රාමීය ය කමිටු 

ස්ාමාජිකයන් 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

අදාල 
දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 

ෆැකස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

අාංක 

01,03,04,06) 

 

ආපදාව 
සිදුවි 
පළමු 
පැය 06 
ඇතුලත් 

ආහාර වර්ග 
තීරණය  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 ග්රාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ග්රාමීය ය කමිටු 
ස්ාමාජිකයන් 

ආහාර කමිටු 
කැතීමම/ස්ක්රීය 
කිරීම 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 ප්රධ්ාන කාර්ය 
ස්ාංවිධ්ාන 
නිළධ්ාරීන් 

ආහාර 
ස්ැකසීමට 
දැනුම් දීම  
(ලබා දීමට 
පැය 03කට 
සපර) 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 හදුනාගත් / 
ලියාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආයත්න   

ආහාර රැසගන 
යාම හා 
සබතනු ලබන 
ආකාරය  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ග්රාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ග්රාමීය ය කමිටු 
ස්ාමාජිකයින්  

ජලය 
ලබාසදනු 
ලබන 
ආකාරය 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 

 දිස්ථත්රික 
ස්ාකාර 
අධ්කක 
 

 ග්රාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරීන් 
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ක්රි ාදාෙ  2.9. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය  ස්ථාාපි  කිරිෙ. 

 (ආකෘතිච පත්ර ්ව අවකය දේශේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශීිය  දේශමකම්  
ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රික ආපදා ස්හන  
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රසශියය ආපදා ස්හන 
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණ ) 
ඇමුණුම් 01 
 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල අවශත්ාවයන් හදුනා 

ගැනීම  

(ළමයින්, ගැහැණු, ළිරිමි, ආබාධිත්,වයස්ථගත් ස්හ ළදරුවන්) 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ළිහිටුීමමට අවශ ආරකෂිත් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

පහසුකම් සස්ොයා බැලීම  
(ජලය. ේදුලිය, වැසිකිලි, ආරකකාව) 

 

ප්රවාහන පහසුකම් (බස්ථ,වෑන් රා කුලී පදනම මත් ලබා 

ගැනීම) 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන කරා සයොමු කිරීම 

 

අත්වශ ්රව ලබා ගැනීම 
(සබසහත් ලබා ගැනිසම් සරෝහක කාඩ් පත්) 

 

වගකීෙ 

 

කාලය =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවාාවය අනුව කාලය 

සවනස්ථ විය හැක. 

 

 

 

 



27 
 

 

වගුව 2.9.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය පිටුටුවීෙ 
 

කාර්යන් වගීමම කාර්ය පැවසරන 
නිළධ්ාරී 

ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදය  

කාලසීමාව 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
ළිහිටුීමමට අවශ 
ආරකෂිත් ස්ථාාන 
හදුනා ගැනීම 
(හදුනාගත් 
සිතියමක) 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ග්රාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරීන්  

 ග්රාම කමිටු 
නායකයින් සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 

ෆැකස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් අාංක 

01,03,06,13) 

 

ආපදා 
ස්ථවාාවය 
අනුව කාලය 
සවනස්ථ විය 
හැක. 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන වල 
අවශත්ාවන් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික සකකම්/ 
ප්රාසශීයය සකකම් 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ග්රාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරී  

 ග්රාම කමිටු 
නායකයින් සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 

 

පහසුකම් සස්ොයා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික සකකම්/ 
ප්රාසශීයය සකකම් 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාසශීයය ස්ාාව නගර 
ස්ාාව ග්රාමිය කමිටු 
නිළධ්ාරීන්  

 සපොලිසිය         

 PHI 

 

 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන සවත් 
සයොමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ග්රාම නිළධ්ාරී 

 සපොලිසිය  

 ග්රාමීය ය කමිටු 
ස්ාමාජිකයන්  

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරී   
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ක්රි ාදාෙ  2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය කළෙණාකරණ   අවකය 

නිළධාරීන්දේශේ කාර් භාර න් නිර්ණ  කිරීෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශීිය  දේශමකම්  
ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  

දිස්ථත්රික ආපදා ස්හන  
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 

ප්රසශියය ආපදා ස්හන 
සස්ේවා නිළධ්ාරි 

ඇමුණුම් 01 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණ ) 
ඇමුණුම් 01 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ස්තහා ආහාර, අසනකුත් ්රව ලබාදීම   

 

වගකීෙ 

 

කාලය =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවාාවය අනුව කාලය 

සවනස්ථ විය හැක. 

 

 

 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල ආරකකාව ත්හවුරු කිරීම 

 

ප්රසශීයය/ග්රාමීය ය මට්ටසම් සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන හදුනාගැනීම 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ලබාගැනීම ස්තහා අවස්රය ලබාගැනීම 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල අවශත්ා හදුනාගැනීම 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල ර්ශගලයින් ලියාපදිාංචිය  

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන , සස්ෞඛ් , ස්නීපාරකකාව, යටිත්ල පහසුකම් 

ඇති කිරීම 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ස්ථාාන සිතියම්  ගත්කිරීම 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ස්තහා අවස්ර ලබාගැනීම 

කතවුරු කළමණාකරන කමිටුව ස්ථාාළිත් කිරීම 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල යටිත්ල පහසුකම්  ඇති කිරීම 
 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල යටිත්ල පහසුකම්  ඇති කිරීම 
 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල යටිත්ල පහසුකම්  ඇති කිරීම 
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01. සුරකෂිත් මධ්ස්ථාානය කළමනාකරණය ළිබඳබත වගකිම දරණ නිළධ්ාරින්,  

 ප්රාසශීයය සකකම්  

 ස්හකාර අධ්කක (ආපදා කලමනාකරණ) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 වනිත්ා කටයුතු ළිබඳබත නිළධ්ාරින්  

 වැඩිහිටි  නිළධ්ාරින් 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරින් 

 ප්රාසශීයය සස්ෘෘඛ් නිළධ්ාරින් (මහජන සස්ෞකය පරීකකක) 

 ස්මාජ සස්ේවා නිලධ්ාරී 

 ප්රාසශීයය ස්ාා, නගර ස්ාා, මහනගර ස්ාා නිසයෝජනය කරමින් නිලධ්ාරියකු 

 විදුලි බල මණ්ඩලසේ නිළධ්ාරින් 

 ජල ප්රවාහන මණ්ඩලසේ නිළධ්ාරින් 

 ආරකකක අාංශය සපොලිසිය 

 INGOS /NGOS 
 

02. ආපදා ප්රාසශීයය සකකම් සකොට්ඨාස් කිහිපයකදී මකවර ඇතිීම ඇති විටකදී දිස්ථත්රික මට්ටමින් 
සමම කම්ටුව ස්මන්විත් යුතු අත්ර මහිදී දිස්ථත්රික ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව මගින් සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන ස්ම්බන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ලැසබ්.  

03. දිස්ථත්රිකකය තුළ ඇති හදුනා ගත් සියළුම සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ලැයිස්ථතු ගත් කර දිස්ථත්රික ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටුව නිසයෝජනය කරන දිස්ථත්රික අධ්ාපන හා අසනකුත් ආයත්න ාාර 
නිලධ්ාරීන්සේ අනුමැතිය ර්ර්වසයන් ලබා සගන තිිමය යුතුය - වගීමම දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක වරයා 

04. පාස්ක, සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන සලස් පාවිච්චි කිෘ රීසම් දී දිස්ථත්රික ආපදා කළමනාකරණ කමිටුසේ 
අනුමැතිය අනුව පාස්ල සකොපමන කාලයක ාාවිත්ා කරනවාද යන්නත් තීරණය කරගත් යුතුය. 

05. සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වලින් බැහැරව ත්ම නිවස්ථ තුළ, අස්ක වැසි නිවාස් තුළ, නෑදෑ නිසවස්ථ තුළ 
සිටින අයටද සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල සිටින අයට සමන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයිය යුතුය. 

06. අදාල ග්රාම නිළධ්ාරි, ස්මෘශධි, හා ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් මගින් ර්ශගලයින් කතවුරු වලට 
ලියාපදිාංචි කිරීම කළ යුතුය. (ආකෘති පත්රයක නිපදවිය යුතුය) 

07. සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල ස්නීපාරකකාව ස්හ සස්ෞඛ් ළිළබතව ප්රාසශීයය සකකම් සස්ෞඛ් 
නිළධ්ාරින් විසින් ස්ැලසුම් ස්කස්ථ කර අදාල පහසුකම් ස්ැපයිය යුතුය.  

08. සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල ආරකකාව ස්ම්බන්ධ්ව ර්ර්ණ වගීමම අදාල සපොලිස්ථ ස්ථාානසේ 
ස්ථාානාධිපති හට ාාරව ඇති අත්ර ත්රිවිධ් හමුදාව හා සිවික ආරකකක නිළධ්ාරින් සයොදා ගනිමින් 
කතවුරු ස්තහා අඛ්ණ්ඩව ආරකකාව ස්ැපයිය යුතුය.  

09. සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන වල අවත්ැන් වූ ජනත්ාව ස්තහා ප්රාම ආහාර සේල පැය 6ක අතුළත් 
ලබාදිය යුතු අත්ර මහි ර්ර්ණ වගීමම ප්රාසශීයය සකකම් වරු ස්තුසේ. මහිදි ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරි, ග්රාම නිළධ්ාරි, ස්මෘශධි ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි, පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරින් හට වගීමම් 
පවරා ඔවුන් මගින් සමම ආහාර ලබාදීම සිදුකල යුතුය. 
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වගුව 2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය කළෙයාකරණ කාර් න් පැවදේශරය 

නිලධාරීන් ො වගකීම් 

 

කාර් න් වගකීෙ 
කාර් න් පැවදේශරය  

නිලධාරීන් 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාලසීෙසීොව 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
ලබාගැනීම 
ස්තහා 
අවස්රය 
ලබාගැනීම 

 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හකාර 

අධ්කකක 

(දිස්ථත්රික.අ.ක.ස්.ඒ) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

 විදුලි බල මණ්ඩලය 

 සපොලිසිය 

අදාල 
දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
අාංක 

01,02,03,04,
06,11) 

 
ආ
ප
දා
 ර්
ර්
ව
ස
ය
න්
 

හ
දුන

ාග
ත්
 යු
තු
ය

 

ප්රසශීයය/ග්රා
මීය ය මට්ටසම් 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හකාර 
අධ්කකක 
(දිස්ථත්රික.අ.ක.ස්.ඒ) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 වනිත්ා කටයුතු ළිබඳබත නිළධ්ාරින්  

 වැඩිහිටි  නිළධ්ාරින් 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 

ආ
ප
දා
 ර්
ර්
ව
ස
ය
න්
 

හ
දුන

ාග
ත්
 යු
තු
ය
, 
ආ
ප
දා
 

අ
ව
ස්
ථා
ාස
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
තු
ය

 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
අවශත්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හන සස්ේවා 

නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම 

නිළධ්ාරින් 

 

 

 ග්රාම නිලධ්ාරී 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරින් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරින් 

 

 

ප
ල
මු
 ප
ැය
 0
1
 තු
ළ

 
සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
ර්ශගලයින් 
ලියාපදිාංචිය  

 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හන සස්ේවා 

නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම 

නිළධ්ාරින් 

 

 

 

 ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 වනිත්ා කටයුතු ළිබඳබත නිළධ්ාරින්  

 වැඩිහිටි  නිළධ්ාරින් 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරින් 

 

ක
දවු
රු
 ස
ව
ත්
 ප
ැමි
ස
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
ය
ට
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සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන
, සස්ෞඛ්, 
ස්නීපාරකකා
ව, යටිත්ල 
පහසුකම් 
ඇතිකිරීම 

 ප්රාසශීයය සස්ෞඛ් 

නිළධ්ාරින් 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 

 

 මහජන සස්ෞඛ්ය පරීකකක 
 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින්  

 පරිපාලන  ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 වනිත්ා කටයුතු ළිබඳබත නිළධ්ාරින්  

 වැඩිහිටි  නිළධ්ාරින් 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරින් 

 

 

ප
ල
මු
 ප
ැය
 0
2
  

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
ස්තහා 
ආහාර, 
අසනකුත් 
්රව, 
පපකරණ 
ලබාදීම   

 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හකාර 

අධ්කකක(දිස්ථත්රික

.අ.ක.ස්.ඒ) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරින්  

 ග්රාම නිළධ්ාරින්  

 අදාල ප්රාසශීයය නිළධ්ාරින්  

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරින් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරින් 

 ප
ල
මු
 ප
ැය
 0
3
  

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
ආරකකාව 
ත්හවුරු 
කිරීම 
 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ප්රසශශය ාාර 

ස්හකාර සපොලිස්ථ 

අධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 

 සිවික ආරකකක නිලධ්ාරීන්  

මි
නි
ත්
තු
 3
0
 

සි
ට

 

ස්හන 
සස්ේවකයින් 
සගන්වා 
ගැනිම 
 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හකාර 
අධ්කකක 
(දිස්ථත්රික.අ.ක.ස්.ඒ) 

 ප්රාසශීයය සකකම් 

 ස්හකාර අධ්කකක 
(දිස්ථත්රික.අ.ක.ස්.ඒ 
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ක්රි ාදාෙ  2.11. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය ස්ඳො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන අවශත්ා ළිබඳබත ස්න්නිසේදන කටයුතු ස්දහා අවශ පපකරණ ස්මග 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාානසේ සමසහයුම් කමිටුව  ස්න්නශධ් කළ යුතුය. ඒ ස්තහා ස්න්නිසවදන 

පපකරණ ලබාදිය යුතුය. 

 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන සමසහයුම් කමිටුව  (Camp Operation Committee ) සලස් පහත් නම් 

ස්තහන් නිළධ්ාරින්සේ ප්රධ්ානත්වසයන් කටයුතු කළ යුතු අත්ර සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන අවශත්ා 

ස්ම්බන්ධ්ව ස්න්නිසේදන ක්රමසේදයන් ස්ථාාපනය කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

පපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර අධ්කකක දිස්ථත්රික ආපදා කලමනාකරණ) ඉහත් සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන 

කලමනාකරණ කමිටුව මගින් සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන ස්තහා අවශ පහත් ස්තහන් පපකරණ 

සුරකෂිත් මධ්ස්ථාාන සමසහයුම් කමිටුව  (Camp Operation Committee ) සවත් ලබාදිය යුතුය.  

 

 ජල ටැාංකි 

 මුළුත්ැන්සගට අවශ පපකරණ (ාාජන etc….) 

 විදුලිය ස්තහා අවශ පපකරණ (සජනසර්ටර්, etc…..) 

 පැදුරු, සකොට්ට, etc…… 

 ස්නීපාරකකක පපකරණ (First Aid, etc……) 

 විදුලි පන්දම් 

 ත්ාවකාලික වැසිකිබඳ (Moving Toilets) 

 Mega Phones 

 CDMA Phones 

 ප්රාමාධ්ාර කට්ටල 

 ත්ාසපොලියන් ෂිට් 

 ඇඳුම් 

ග්රාම නිළධ්ාරි ස්න්නිදේශේද

ය 

ක්රෙදේශේද  

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරින් 
 

 
ඇමුණුම් 
06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාරින් 
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2.12. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාය ස්ැකසීෙ  අවකය කම්කරුවන් දේශගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර් න් වගකීෙ 
කාර් න් පැවදේශරය  

නිලධාරීන් 

ස්න්නිදේශේදය 

ක්රෙදේශේද  
කාල සීොව 

වර්ගීකරණය හා 
ප්රමාණයන් නිර්ණය 
කිරීම 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

 ප්රාසශීයය සකකම්                           

 ග්රාම නිළධ්ාරි, 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි, අදාල 
දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්තු 60 

කම්කරුවන්සේ 
සේත්න, ආහාර හා 
ස්ාංඛ්ාව ස්හා 
ඇස්ථත්සම්න්තු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාරි  

 (ප්රාසශීයය සකකම් 
කාර්යාලය)                     

 ගණකාධිකාරි  

 (ප්රාසශීයය සකකම් 
කාර්යාලය) 

 ගණකාධිකාරි  

 (දිස්ථත්රික සකකම් 
කාර්යාලය) 

පැය 01 

ආවරණ අනුමැතිය  දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශීයය සකකම්  

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ග්රාම නිළධ්ාරි 

 

අදාල ආයත්න 
ස්ම්බන්ධීකරණය 
කිරීම 

 ස්හකාර අධ්කක 
(ආ.ක.ම) 

 ස්හකාර ස්න්නිසේදන 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 ප්රාසශීයය ස්ාාව 

 NWSDB 

 බන්ධ්නාගාර, මහ නගර 
ස්ාා, සටලිසකොම් ආයත්නය 

පැය 01 

සුරකෂිත් 
මධ්ස්ථාාන 
කළමනාකරණය 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 ග්රාම නිළධ්ාරි 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 ග්රාම නිළධ්ාරි 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

පැය 01 

 

  

ඇමුණුම් 

අාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13. ජය ාව ඉවත් වූ නිවාස් වල ආර්වෂාව  ෙවුරු කිරීෙ 

 

කාර්යන් වගීමම කාර්ය පැවසරන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදය  

කාලසීමාව 

ආරකකාව ස්ැපයිය යුතු 
නිවාස් හා ඒවා ළිහිටා ඇති 
ප්රසශශය හදුනා ගැනීම සම් 
යටසත් -  
රජසේ සශපළ  
මධ්ස්ථාාන 
වැදගත් ස්ථාාන  
ආගමික ස්ථාාන ආදිය 
ස්මිබන්ධ්සයන් ද 
අවධ්ානසයන් ද කටයුතු 
කළ යුතුය. 

 සපොලිසිය  ප්රාසශීයය සකකම් 
ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි   

 ග්රාමීය ය කමිටු 
නායකයින් 

 
 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 

ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ඉවත් ීම 
විනාඩි 
30ක 
ඇතුළත් 

සපොලීසිය හා ත්රිවිධ් හමුදාව 
සවත් අවශ සත්ොරතුරු ලබා 
දීම  

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක 

 නිසයෝජ සපොලිස්ථපති  

 සජකථඨ සපොලිස්ථ 
අධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 
 

 අවශ සේ නම් ත්රිවිධ් 
හමුදා ස්හය සපොලිස්ථ 
අධිකාරී විසින් අදාළ 
ළිබඳසවත්ට ලබා ගත් 
යුතුය.  

ඉවත් ීම 
විනාඩි 
30ක 
ඇතුළත් 

ආරකකාව ස්ැපයීම   සපොලිසිය  ග්රාම නිළධ්ාරි විසින් 
සපොලීසියට අවශ 
සත්ොරතුරු හා ස්හය 
ලබා දිය යුතුය. 

විනාඩි 
30ක 
ඇතුළත් 

පසු විපරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්ස්ථාානය සවත් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 ප්රාසශීයය සකකම් 
ග්රාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි   

 ග්රාමීය ය කමිටු 
නායකයින් 

පැයක 
කාළයක 

     
 

 

(ඇමුණුම් 

අාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාාය  යැරඹිෙ  පැමිදේශණය අයවකය පුීගලිනන් පාලය  

කිරිෙ. 

 

කාර්යන් වගීමම කාර්ය පැවසරන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදය  

කාලසීමාව 

ප්රසේශ මාර්ග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශීයය 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 සපොලීසිය 
 

 නිසයෝජ සපොලිස්ථපති  

 සජකථඨ සපොලිස්ථ 
අධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 

 අවශ සේ නම් ත්රිවිධ් 
හමුදා ස්හය සපොලිස්ථ 
අධිකාරී විසින් අදාළ 
ළිබඳසවත්ට ලබා ගත් 
යුතුය. 

අදාල දුරකාන 
අාංක නාමාවලිය 

ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
විනාඩි 
30ක 
ඇතුළත් 

ප්රසේශ මාර්ග ආවරණය 
වන සලස් ආරකකක බාධ්ක 
ස්ථාාළිත් කිරීම 

 නිසයෝජ 
සපොලිස්ථපති  

 සජකථඨ 
සපොලිස්ථ අධිකාරී  

 සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 අවශ සේ නම් 
ත්රිවිධ් හමුදා 
ස්හය සපොලිස්ථ 
අධිකාරී විසින් 
අදාළ ළිබඳසවත්ට 
ලබා ගත් යුතුය. 

 සපොලිසිය  

ත්ව දුරටත් ර්ශගලයින්, 
කණ්ඩායම් හදුනා ගැනීම 
ස්හ ඉවත් කිරීම / අත් 
අඩාංගුවට ගැනීම 

 නිසයෝජ 
සපොලිස්ථපති  

 සජකථඨ 
සපොලිස්ථ අධිකාරී  

 සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 සපොලිසිය  

මාධ් නිසේදන ලබා දීම   මාධ් අාංශය- 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ස්හකාර 
අධ්කක 

  

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 මාධ් ප්රකාශක - 
ආ.ක.ම. 
 

පැයක 
කාළයක 

     
 

 

ඇමුණුම් 

අාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේශේ වර් ොය  ත්ව  පිළිබද සි ළු දේශ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා 

කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාාය  දේශව  ලබා දීෙ. (ආකෘතිච ්ව ස්ැකසිෙ) 

කාර්යන් වගීමම කාර්ය පැවසරන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිසේදන 
ක්රමසේදය  

කාලසීමාව 

සත්ොරතුරු ලබා ගැනීම   දිස්ථත්රික සකකම් 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

 

 ප්රාසශීයය 
සකකම් ග්රාම 
නිළධ්ාරී 

 ස්හන සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි 
නිළධ්ාරි 

 ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි   

 

අදාල දුරකාන අාංක 
නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැයක 
කාලයක 
ඇතුළත් 

ස්රල විධිමත් සපොදු 
ආකෘතියක ස්කස්ථ කිරීම 

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 
මගින් සපොදු ාක්ර 
සකඛ්නයක 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

අාංක 

01/06/10 
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වගුව 2.16 ආපදා  ත්ව  ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැ  12)  

 
 

කාර්  න් වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණ  කාර්   පැවදේශරය නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේද

ය 

ක්රෙදේශේද  

කාලසී

ොව 

16.1 අවශත්ාවය 
අනුව  ආහාර ලබා  
දීමට කටයුතු කිරීම. 

i. ළිසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරී  

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 
 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි 

 ග්රාම සස්ේවා නිළධ්ාරි  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

 ආර්ථික ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 ග්රාමි කමිටු නායකයින් 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 දානපතීන් /පරිත්ාග ීයලින් 

 සී/ස් විවිධ් සස්ේවා ස්මුපකාර 
ස්මිති, 

 ආගමික නායකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාල 
දුරකාන 
අාංක 

නාමාවලිය 
ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
අාංක 

01/02/03/0

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.2 අදාල ප්රසශශ 
වලට ලගා විය 
හැකි මාංමාවත් 
ස්ැකසීම. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 පළාත් මාර්ග 
අමාත්ාංශය 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න 
අධිකාරිය,  

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාරිස්ථ 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න අධිකාරිය,  

 පළාත් මාර්ග 
සදපාර්තුසම්න්තුව. 

 ත්රිවිධ් හමුදා 

 සපොලිසිය 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම් 

 වතු අධිකාරි 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.3  දුරකාන හා 
විදුලි ිමද වැටීම් 
යාා 
ත්ත්ත්වයට 
පත්කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ශ්රි ලාංකා සටලිසකොම්, 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම්, 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න අධිකාරිය,  

 පළාත් මාර්ග 
සදපාර්තුසම්න්තුව. 

 ත්රිවිධ් හමුදා 

 සපොලිසිය 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 
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16.4 ළිරිසිදු ජලය 
ස්ම්පාදනය 
කිරීම / ජල 
මූලාශ්ර ළිරිසිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා 
ජලා ප්රවාහණ 
මණ්ඩලය, 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාරිස්ථ 

 දිස්ථත්රික සස්ෞඛ් 
අධ්කකක 

 ප්රාසශියය සස්ෞඛ් 
බලධ්ාරි 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය. 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 ග්රාම නිලධ්ාරි 
 
 

4/06/09/10/
11) 

 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.5 ස්නීපාරකකක 
කටයුතු ත්හවුරු 
කිරීම. 
i. අප්රව 

ඉවත් 

කිරීම. 

ii. වැසිකිලි 

පහසුකම්

. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 සකකම්, පළාත් 
සස්ෞඛ් සස්ේවා 
අමාත්ාංශය (සියළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ 
කටයුතු) 

 ප්රාසශියය සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අධ්කක 

පළාත් පාලන ආයත්නය. 
සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 
මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 
අදාල සරෝහක 
මධ්ම පරිස්ර අධිකාරිය 
 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.6 සස්ෞඛ් 
අවශත්ා 
ස්ම්පාදනය. 

i. මසනෝ 

ස්මාජීය 

අවශත්ා  

ii. ස්ායනික 

කටයුතු 

iii. සබෝවන 

සරෝග 

වාප්තිය 

පාලනය. 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ප්රාසශීයය සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අධ්කක 

 සකකම්,පළාත් සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අමාත්ාංශය 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 අදාල සරෝහක 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 පවුක සස්ෞඛ් සස්ේවිකා 

 වතු සරෝහල 

 ශ්රි ලාංකා රතු කුරුස් ස්මාජය 

 කාන්ත්ා කටයුතු අමාත්ාංශ 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 

16.7 ත්ාවකාලික 
නිවාස් 
අවශත්ා 
ත්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාරි 
දිස්ථත්රිකක ස්හ ප්රසශියය 

 දිස්ථත්රික ජාතික 
සගොඩනැගිලි 
පර්සේකණ නිළධ්ාරි 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 වතු අධිකාරි 

 සශශපාලන නායකත්වය 

 ග්රාම නිලධ්ාරි 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 පළාත් පාලන ආයත්නය 

ඉවත්ීම 
පැය 
12ක 
ඇතුල
ත් 
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 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 
 

 

 වැවිලි මානව ස්ාංවර්ධ්න 
ාාරය 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බලධ්ාරීන් 

16.8 අවශ ප්රසශශ 
වල ආරකකාව 
ත්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 නිසයෝජ සපොලිස්ථපති 
(වගකිම) 

 සපොලිසිය 

 සිවික ආරකකක බලකාය. 

 විසශේක කාර්ය බලකාය 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.9 ආපදාවට ලකවු 
කතවුරු වලට 
ජලය ලබාදිම 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 නිසයෝජ ස්ාමාන 
අධිකාරි ජාතික 
ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාරිස්ථ 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා 
මධ්ස්ථාානය 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරි 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.10 වැසිකිලි 
පහසුකම් 
ලබාදීම 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාරි 
දිස්ථත්රිකක ස්හ ප්රසශියය 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාරිස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ජාතිකජලස්ම්පාදනහාජ
ලාප්රවාහණමණ්ඩලය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය 
සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් 
පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා 
නිලධ්ාරි 

 ස්ථසවච්ඡා ස්ාංවිධ්ාන 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

16.11 ආපදාවට 
ලකවු 
නිවාස්,සගොඩන
ෘැගිලි ස්හ 
පාස්ක ළිරිසිදු 
කිරීම /ළිබඳස්කර 
කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ාංශය 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාරිස්ථ (වගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 ජාතික සගොඩනැගිලි 
පර්සේකණ ස්ාංවිධ්ානය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 

 ස්සවච්ඡා ස්ාංවිධ්ාන 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 
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 සිවික ආරකකක 
සදපාර්තුසම්න්තුව 

17 රාජ සනොවන, 
ජාත්න්ත්ර 
ආයත්න 
ස්ම්බන්ධීකරණ
ය. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ාංශය 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය(සියළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ 
කටයුතු) 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කකක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම් 
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2.16.1 අවශ්යතාවය අුව  ආහාර ලබා දීමට 

කටයුතු කිරීම. 

 

 
 

ක්රි ාදාෙ  2.16. ආපදා  ත්ව  ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැ  12)  

 

 

 පිසූ ආොර 

 වි ළි ආොර 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS DDMCU, 

NDRSC    
  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                   
GN,DS, DDMU, 

NDRSC                                                 
 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

GN,DS,DO,DMC, 

NDRSC,Tri Forces,NGO’s        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර අවශ්යතාවය්  තක්ලස්ු  කිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන තීරණය කිරීම 

පරිතයාග 

 
සමූපකා ර 

රජලේ මුදේ 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිලයල කිරීලම් හා ලබදා හැරීලම් 

ක්රමලදදය තීරණය කිරීම 

ආහාර ලබදා හැරීම 

 

ලටෝක්  පතක් 

ලබා දීම 
කාලසීමාව 

තීරණය කිරීම 

NGO / INGO 
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ස්ම්බන්ධිකරණ                                                                                                                                                                    
GN,DS,DDMCU 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               
RDA,GA,DMC,DS, 

Tri ForcesLGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               
DDMCU,DS,DMC 
         

 පිළිසකර කළ යුතු ආයතන තීරණය 

කිරීම 

 

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා සම්බ් ධීකරණය 

 

RDA   

 

පළාත් පාලන 

ආයතන 

2.16.2 අදාල ප්රලේශ් වලට ලගා විය හැකි මංමාවත් 

සැකසීම. 

 

සිවිේ ආරක්ෂක 

ලදපාර්තලම්් තුව 

 

ආපදාවට ලක් වූ ප්රලේශ් වල පිළිසකර 

කිරීමට  ඇති මං මාවත් හදුනා ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිසකර කර ගැනීමට 

ක්රමලදදයක් හදුනා ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාලේයය 

ලේකම් 

කාර්යාලය 

(ග්රාම ලස්වක) 
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2.16.3  ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීමආ පිළිසකර 

කිරීම 
 

    

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                       
      GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

  

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    
DDMC,DS.DMC  

 

ස්සදච්ජා 

ෙංවිධාන 

නිවාස පිළිසකර  

කිරීලම් සම්බ් ධීකරණය 

 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස 

වර්ගීකරණය  

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC  

සම්පූර්ණ 

 
සිවිේආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC  

පිරිසිදු කිරීලම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 
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2.16.4 ස්නීපාර්වෂක ක යුතු  ෙවුරු කිරීෙ. 

                                     

 අපද්රවය ඉවත් කිරීෙ. 

 වැසිකිකත පෙසුකම්. 

 නිවාස් පිරිසිදු කිරීෙ 

 

වගකීෙ     

 CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

 

  

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා 

ගැනීම  

ප්රාසීයය 

ෙභා 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ අධීක්ෂණය 

අදාළ ආයතන හදුනා ගැනීම  

MOH 

සරෝහල 
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2.16.5 පිරිසිදු ජල  ස්ම්පාදය  කිරීෙ. 
  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB  
                                                                                                                                                                  

  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB 

                                                                                                                                                                     

  

  

 

                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිරිසිදු කිරීෙ  ඇතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුයා ගැනීෙ 
ජල අවකය ාව  ෙදුයා ගැනීෙ 

සිවික ආරකකක 

සදපාර්ත්සම්න්තුව 

ජල  දේශබදා ෙැරිෙ ක්රෙදේශේද  ෙදුයා ගැනීෙ 

ජල ස්ම්පාදන 

මණ්ඩලය 

ස්ථසේච්ඡා ස්ාංවිධ්ාන 

ග්රාම නිළධ්ාරී 

ජල මූලාශ්ර පිරිසිදු කිරීෙ 
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 2.16.6  දුරකාය ො විදුකත බිද වැටීම්  ාා  ත්ව   පත්කිරීෙ  ක යුතු 

කිරීෙ. 

 

  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                 

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC,Police 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිළිස්කර කිරීදේශම් ක යුතු දි ත් කිරීෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණ   

 

විදුකත  ො දුරකාය  බිඳ වැටීම් ෙදුයා ගැනීෙ 

සටලිසකොම් 

ආයත්නය 

දැව ස්ාංස්ථාාව 

RD/PRD/LGA 

පිළීස්කර කිරීෙ ස්දො අදාල ආ  ය ො ක්රෙදේශේද  ීරරණ  

කිරීෙ 

විදුලි බල 

මණ්ඩලයට 

ප්රාසශීයය ස්ාා 
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 ෙදේශයෝ ස්ොජී  අවකය ා  

 ස්ා නික ක යුතු 

 දේශබෝවය දේශරෝග වයාප්තිච  පාලය . 

 

 

 

 

 

වගීමම                                                                                                                                                                

MOH, PHI,HOSPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදාළ පුීගල කණ්ඩා ම් ස්ෙ දේශබෝවය දේශරෝග වයාප්  වය 

ප්රදේශීක  ෙදුයා ගැනීෙ 

දේශරෝග වයාප්තිච  පාලය  කිරීෙ ස්දො 

අදාළ කණ්ඩා ම් ෙදුයා  ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,PHI,HOSPITAL 

 

දේශස්ඛ්ය කණ්ඩා ම්වල  අවකය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩස් ෙන් ක්රි ාත්ෙක කිරීෙ, අධී්වෂණ  ො 

ස්ම්බන්ධීකරණ  

 

 

 

 

 

 

 

2. 16.7 ලසෞඛ්ය අවශ්යතා සම්පාදනය. 

         

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     

GN,NDRSE, DS 

 

      

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DS,GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

              

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DMC, NDRSC 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 ාවකාකතක නිවාස් අවකය  පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුයා ගැනීෙ 

 ාවකාකතක නිවාස් ඉදි කිරීෙ ස්දො  ා්වෂණික, 

මුලය, දුවයෙ  අවකය ා  ෙදුයා ගැනීෙ ො ස්ප ා 

ගැනීෙ. 

   MDDD 

වගකීම 

GA,DS,DMC 

ඉදි කිරීම් ක යුතු ආරම්භ කිරීෙ, 

අධී්වෂණ  

 ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

   NGO 

2. 16.8 තාවකාලික නිවාස අවශ්යතා තහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාකතක නිවාස් ස්ථාාපි  කිරීෙ  සුදුසු ස්ථාාය  

Red Cross 

ප්රතිචලාීනන්  ලබා දීෙ. 
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       වගකීෙ                                                                                                                                                                     
       GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

        වගකීෙ                                                                                                                                                                     

         GA,DS, DMC  

 

 

 

       

 

  

          

         

  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ආර්වෂක අංකවල  දැනුම් දීෙ. 

ආර්වෂාව අවකය ප්රදේශීක ෙදුයා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරකකක අාංශ 

 

 

 

අදාළ ප්රදේශීකවල  ආර්වෂාව දේශ දවීෙ. 

2.16.9 අවශ්ය ප්රලේශ් වල ආරක්ෂාව තහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     

NDRC, DMC, water board,  

AG office  

 

 
 

 

  

වගකීෙ                                                                                                                                                                      

NDRC, DMC, water board,  

AG office 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    NDRC 

කදවුරු ප්රොණ  අනුව ජල  ැංකි ීරරණ  කිරීෙ 

ජල ස්ම්පාදන 

ඒකකය 

ජල  ලබා දීදේශම් ස්ම්බන්ධීකරණ  

මහජන සස්ෞඛ් 

නිළධ්ාරී 

2. 16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     
PHI, GA 
 
 
 
 

                                                           

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC 

GS,NGO/INGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අවකය ප්රොණ   ජංගෙ වැසිකිකත ලබා දීෙ 

කදවුරු අව  ඇතිච වැසිකිකත පිළිස්කර කිරීෙ 

2. 16.11  වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම 
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ක්රි ාදාෙ  2.17. රාජය දේශයොවය ආ ජා යන් ර රාජය දේශයොවය ආ  ය 

ස්ම්බන්ධීකරණ 
 

 

 
 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
                                                                           

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 
 

ස්ෙදේශ ෝග  ලබා ග  ෙැකි  රාජය දේශයොවය ආ ජා යන් ර රාජය දේශයොවය 

ආ  ය ෙදුයා ගැනීෙ 

ගුවන් සත්ොටුපල ෙහය 

රාජය දේශයොවය ආ ජා යන් ර රාජය දේශයොවය ආ  ය  වල  අවකය ස්ෙදේශ ෝග  

පිළිබද දැනුවත් කිරීෙ  (INGO, NGO) 

රාජය දේශයොවය ආ ජා යන් ර රාජය දේශයොවය ආ  යවකතන් අවකය ස්ෙදේශ ෝග  ෙදුයා 

ගැනීෙ 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

තෙ ආ  ය විසින් ලබා දීෙ  ෙැකි දේශස්ේවාවම 

 පිළිබද අවදේශබෝධ  ලබා ගැනීෙ 

ාාණ්ඩ 

සස්ේවා 

ප්රවාහන පහසුකම් 

ජාත්න්ත්ර ආධ්ාර ලබා ගැනීසම් 
ක්රමසේද ස්ම්බන්ධීකරණය කිරීම 

     ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටු පත් කිරීෙ 

        අවකය ස්ථාාය ස්දො දේශ ොමු කිරීෙ 

ආහාර 

සස්ෞඛ් 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 
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වගුව 2.16 ආපදා  ත්ව  ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැ  12)  

 
 

කාර්  න් වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණ  කාර්   පැවදේශරය නිළධාරි 

ස්න්නිදේශේ

දය 

ක්රෙදේශේද  

කාලසී

ොව 

16.1 අවශත්ාවය 
අනුව  ආහාර ලබා  
දීමට කටයුතු 
කිරීම. 

ii. ළිසූ 

ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 (ස්හන සස්ේවා) 
 

 ග්රාම සස්ේවා නිළධ්ාරි  

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාරි 

 ආර්ථික ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 

 ග්රාමි කමිටු නායකයින් 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 දානපතීන් /පරිත්ාග ීයලින් 

 සී/ස් විවිධ් සස්ේවා ස්මුපකාර ස්මිති, 

 ආගමික නායකයින් 

අදාල 
දුරකාන 
අාංක 

නාමාවලි
ය 

ෆැකස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
අාංක 

01/02/03/
04/06/09/
10/11) 

 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

17.2 අදාල ප්රසශශ 
වලට ලගා 
විය හැකි 
මාංමාවත් 
ස්ැකසීම. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 පළාත් මාර්ග අමාත්ාංශය 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න අධිකාරිය,  

 පළාත් පාලන සකොමස්ාරිස්ථ 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න අධිකාරිය,  

 පළාත් මාර්ග සදපාර්තුසම්න්තුව. 

 ත්රිවිධ් හමුදා 

 සපොලිසිය 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම් 

 වතු අධිකාරි 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

17.3  දුරකාන හා 
විදුලි ිමද 
වැටීම් යාා 
ත්ත්ත්වයට 
පත්කිරීමට 
කටයුතු 
කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ශ්රි ලාංකා සටලිසකොම්, 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම්, 

 මාර්ග ස්ාංවර්ධ්න අධිකාරිය,  

 පළාත් මාර්ග සදපාර්තුසම්න්තුව. 

 ත්රිවිධ් හමුදා 

 සපොලිසිය 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 

17.4 ළිරිසිදු ජලය 
ස්ම්පාදනය 
කිරීම / ජල 
මූලාශ්ර 
ළිරිසිදු කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය, 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන සකොමස්ාරිස්ථ 

 දිස්ථත්රික සස්ෞඛ් අධ්කකක 

 ප්රාසශියය සස්ෞඛ් බලධ්ාරි 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය. 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 ග්රාම නිලධ්ාරි 
 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 
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17.5 ස්නීපාරකක
ක කටයුතු 
ත්හවුරු 
කිරීම. 

iii. අප්රේ 

ය 

ඉවත් 

කිරීම. 

iv. වැසිකි

ලි 

පහසු

කම්. 

 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 සකකම්, පළාත් සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අමාත්ාංශය (සියළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ කටයුතු) 

 ප්රාසශියය සස්ෞඛ් සස්ේවා 
අධ්කක 

පළාත් පාලන ආයත්නය. 
සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 
මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 
අදාල සරෝහක 
මධ්ම පරිස්ර අධිකාරිය 
 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

17.6 සස්ෞඛ් 
අවශත්ා 
ස්ම්පාදනය. 

iv. මසනෝ 

ස්මාජීය 

අවශත්ා  

v. ස්ායනික 

කටයුතු 

vi. සබෝවන 

සරෝග 

වාප්තිය 

පාලනය. 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ප්රාසශීයය සස්ෞඛ් සස්ේවා 
අධ්කක 

 සකකම්,පළාත් සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අමාත්ාංශය 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 අදාල සරෝහක 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 පවුක සස්ෞඛ් සස්ේවිකා 

 වතු සරෝහල 

 ශ්රි ලාංකා රතු කුරුස් ස්මාජය 

 කාන්ත්ා කටයුතු අමාත්ාංශ 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 

17.7 ත්ාවකාලික 
නිවාස් 
අවශත්ා 
ත්හවුරු 
කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාරි 
දිස්ථත්රිකක ස්හ ප්රසශියය 

 දිස්ථත්රික ජාතික සගොඩනැගිලි 
පර්සේකණ නිළධ්ාරි 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 
 

 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 වතු අධිකාරි 

 සශශපාලන නායකත්වය 

 ග්රාම නිලධ්ාරි 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 පළාත් පාලන ආයත්නය 

 වැවිලි මානව ස්ාංවර්ධ්න ාාරය 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බලධ්ාරීන් 

ඉවත්ීම 
පැය 
12ක 
ඇතුල
ත් 

17.8 අවශ 
ප්රසශශ වල 
ආරකකාව 
ත්හවුරු 
කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 නිසයෝජ සපොලිස්ථපති 
(වගකිම) 

 සපොලිසිය 

 සිවික ආරකකක බලකාය. 

 විසශේක කාර්ය බලකාය 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 
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17.9 ආපදාවට 
ලකවු 
කතවුරු 
වලට ජලය 
ලබාදිම 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 නිසයෝජ ස්ාමාන අධිකාරි 
ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන සකොමස්ාරිස්ථ 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා මධ්ස්ථාානය 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩලය 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාරි 
 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

17.10 වැසිකිලි 
පහසුකම් 
ලබාදීම 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාරි 
දිස්ථත්රිකක ස්හ ප්රසශියය 

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 පළාත් පාලන සකොමස්ාරිස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of Health)  

 ජාතික ජලස්ම්පාදන හා ජලා 
ප්රවාහණ මණ්ඩලය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය 
සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 ස්ථසවච්ඡා ස්ාංවිධ්ාන 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ඉවත්ීම 
පැය 
06ක 
ඇතුල
ත් 

17.11 ආපදාවට 
ලකවු 
නිවාස්,සගො
ඩනැගිලි ස්හ 
පාස්ක 
ළිරිසිදු කිරීම 
/ළිබඳස්කර 
කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ාංශය 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි 

 පළාත් පාලන සකොමස්ාරිස්ථ 
(වගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 ජාතික සගොඩනැගිලි පර්සේකණ 
ස්ාංවිධ්ානය. 

 පළාත් පාලන ආයත්නය. 

 සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරි 

 මහජන සස්ෞඛ් පරීකකක 

 ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරි 

 ත්රිවිධ් හමුදාව 

 ස්සවච්ඡා ස්ාංවිධ්ාන 

 රාජ සනොවන ස්ාංවිධ්ාන 

 සිවික ආරකකක 
සදපාර්තුසම්න්තුව 

ඉවත්ීම 
පැය 
10ක 
ඇතුල
ත් 

18 රාජ 
සනොවන, 
ජාත්න්ත්ර 
ආයත්න 
ස්ම්බන්ධීක
රණය. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ාංශය 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය (සියළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ කටයුතු) 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම්  

 දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කකක 
(ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 දිස්ථත්රික සකකම් 

 ප්රාසශියය සකකම් 
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ඇමුම්ෙ 01 

                                                        
ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාාය , අො යාංක  ස්ෙ ස්ෙය දේශස්ේවා කකකවල ජාතිචක  
ෙට් දේශම් දේශ ොරතුරු ස්ෙ අනිකුත්  ා්වෂණික ආ  ය ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි යාොවකත . 
 

 

  
  

ආපදා කළෙයාකරණ අො යංක  

යෙ කාර් ාල දුරකාය අංක ෆැ්වස්ථ අංක 

ගරු අො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේශමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු නිදේශ ෝජය  අො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේශමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේශමකම් 0112-665389 0718018700  

අතිචදේශර්ක දේශමකම් (පරිපාලය) 0112-665054 0715567076  

අතිචදේශර්ක දේශමකම් (ස්ංවර්ධය) 0112-665013 0777547778  

ප්රධාය ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේශේකථඪ ස්ෙකාර දේශමකම් 0777-808623  

ස්ෙකාර දේශමකම් 0112-665352  

පරිපාලය නිළධාරි 0112-665185  

පරිපාලය අංක  0112-665170  
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ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාාය - 117 ආ 2670002  

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර් ාල  

ජී.තම.තස්ථ.දේශස්ේයාධීර ෙෙ ා අධය්වෂ ජයරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේශකොඩි ෙෙ ා අතිචදේශර්ක අධය්වෂ ජයරාම 0773957909 0112136101 

අසනෝජා සස්නවිරත්න 
සමසනවිය 

අධ්කක (අවම කිරීම්, 
පර්සේකණ ස්හ ස්ාංවර්ධ්න) 

0772320525 0112136141 

සේ.මම්.මස්ථ.ජයීමර මහත්ා අධ්කක (සපරසූදානම්) 0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානායක මහත්ා අධ්කක (දැනුවත් කිරීම්) 0772320533 0112136201 

බ්රිසේඩියර් අතුල ආරියරත්න   
අධ්කක (හදිසි 
සමහසයෘ ම්) 

0773957903 0112136220 

සේ.මම්.ඒ.ආර්. ජයරත්න මහත්ා නිසයෝජ අධ්කක, හදිසි 
සමසහයුම් (රා.ඉ) 

0773957908 0112136241 

සක.ඒ.ඩී.පී.සක. සකොඩිප්ළිලි 
මහත්ා 

නිසයෝජ අධ්කක, ර්ර්ව 
දැනුම්දීම් (රා.ඉ) 

0772320530 0112136242 

ඒ.ආර්.මම්.පී.රත්නායක මහත්ා 
නිසයෝජ අධ්කක, මානව 
ස්ම්පත් (රා.ඉ) 

0772320527 0112136260 

සක.ඒ.නිශාන්ත් මහත්ා 
නිසයෝජ අධ්කක, මුදක 
(රා.ඉ) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්මන්සිරි මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක 
(පර්සේකණ ස්හ ස්ාංවර්ධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුවන් මදවන්ආරච්චි මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක (සපර 
සූදානම් ස්හ ස්ැලසුම්) 

0773957906 0112136182 

ාතුර ලියනාරච්චි මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක (සපර 
සූදානම් ස්හ ස්ැලසුම්) 

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා විත්ානසේ 
ස්හකාර අධ්කක (ර්හුණු 
හා දැනුවත් කිරීම්) 

0772091597 0112136203 

ශාන් පතිරණ මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක (ර්හුණු 
හා දැනුවත් කිරීම්) 

0773957902 0112136202 

හිරාන් තිලකරත්න මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක හදිසි 
සමසහයුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.සක.අයි.ර්කථපකුමාර මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක හදිසි 
සමසහයුම් 

0772130754 0112136231 
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තුෂිත් සවදරත්න මහත්ා 
ස්හකාර අධ්කක, 
ස්න්නිසේදන 0772129174 

0112136236 
 

ජානක හඳුන්පතිරණ මහත්ා ස්හකාර අධ්කක (මාධ්)  0773957897 0112136243 

සේ.මච්.පී.ජයලත් මහත්ා අාන්ත්ර විගණක 0772320532 0112136115 

ඉසනෝකා හස්න්ති රාජපකක  පරිපාලන නිලධ්ාරී  0773481695  0112136260  

මස්ථ.මන්.ජයසිාංහ  මූල නිලධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ කකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රි්වක  යෙ කාර් ාල  දුරකාය අංක 

1 අම්පාර ta'tia'tï' සියාශ මහත්ා 0632222218 0773957883 

2 අනුරාධ්ර්රය සක.ඒ.ඩී.සක.මස්ථ.බන්ඩාර 

මහත්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකල ඉ.මම්.මක.පදයකුමාර මහත්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකලර්ව මස්ථ.ඉන්පරාජන් මහත්ා 0652227701 0773957885 

5 සකොළඹ මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකල 

 

ලුතිත්න් කර්නක 

පී.ඩී.සක.ිම.මස්ථ. රත්නායක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්පහ ඒ.මම්.ඒ.මන්.ාන්්රසිරි 

මහත්ා 

0332234671 0773957871 

8 හම්බන්සත්ොට යු.මක.ආර්.මස්ථ.ගුනසිාංහ 

මහත්ා 

0472256463 0773957875 

9 යාපනය 

 

මස්ථ. රවි  මහත්ා 0212221676 773957894 
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10 කළුත්ර ලුතිත්න් කර්නක 

අයි.ළි.ජයසිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුවර අයි.ඒ.රනීමර මහත්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකල සක.ජි.මම්.ජගත් මහත්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිසනොච්චිය ටි.මන්.සූර්යරාේ මහත්ා 0212285330 0772320528 

14 කුරුණෑගල 

 

මම්.ආර්.ඒ.විරාේ දිස්ානයක 

මහත්ා 

0372221709 0773957884 

15 මන්නාරම මම්.ඒ.සි.මම්.රියාස්ථ මහත්ා 0232250133 0772320529 

16 මාත්සක ාමින්ද අමරීමර මහත්ා 0662230926 0773957890 

17 මාත්ර ලුතිත්න් කර්නක 

යු.ඒ.ළි.ඔසබ්සිරිවර්ධ්න 

0412234134 0773957874 

18 සමොණරාගල ඒ.මච්.රීමන්්ර මහත්ා 0552276867 0773957889 

19 මුලතිේ මච්.ජි.ඩි.ප්රියන්ත් මහත්ා 0212290054 0773957886 

20 නුවරමබඳය මච්.මම්.මම්.බන්ඩාර මහත්ා 0522222113 0773957879 

21 සපොසළොන්නරුව ළි.සක.යු.මස්ථ.සක.නානයක

කාර  මහත්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්ත්ලම ළි.ඒ.සජ.සරොඩ්රිසගෝ  මහත්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්රය මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුල මහත්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමලය  සක.සුගුනදාස්ථ මහත්ා 0262224711 0772395788

4 

25 වවුනියාව මන්.සූරියරාේ  මහත්ා 024222553 0773957892 
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ජාතිචක ස්ෙයදේශස්ේවා ෙධයස්ථාාය   -  0112-665702 

අං දිස්ථත්රි්වක  යෙ දුරකාය අංක 

1 දේශකොළඹ (ප්රධාය 

කාර් ාල  ) 

අින. සී . පතිචරාජ 

(අධය්වෂක ) 
0773550134  

2 දේශකොළඹ (ප්රධාය 

කාර් ාල  ) 
ස්දිකානි තම . ීදේශදටුදේශේ  +94112665221  

3 දේශකොළඹ (ප්රධාය 

කාර් ාල  ) 
දේශේ.ක.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි  +94112665221  

4 සකොළඹ නන්දසිරි 778819389 

5 කළුත්ර ක්රිකාන් මහත්ා 071-3404987/ 0776368763 

6 මාත්සක  ජීවනි මිය 718259813 

7 නුවරමබඳය ස්තියසේළු මහත්ා 714464785 

8 මහනුවර  ාාන්දනි මිය 714395435 

9 ගම්පහ කුසුම්සිරි මහත්ා 710330522 

10 ර්ත්ත්ලම ාමින්ද මහත්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර මහත්ා 714408835 

12 කෑගකල සුදන්ත් මහත්ා 0716319695/ 0779127597 

13 අනුරාධ්ර්රය ලියනගමසේ මහත්ා 718025181 

14 බදුකල අලහසකෝන් මහත්ා 710330307 

15 අම්පාර  ප්රදීප් මහත්ා 783422026 

16 මුලතිේ සකෝකුලරාජා මහත්ා 772487804 

17 කුරුණෑගල අසස්ෝක මහත්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමලය මජුරන් මහත්ා 772657122 
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19 මාත්ර  විදානසේ මහත්ා 718245180   715186309 

20 කිලිසනොච්චිය සස්කවතිරාජවියම් මහත්ා 775486479 779349999 

21 ගාකල ඉසුරු මහත්ා 710330179 

22 හම්බන්සත්ොට නීක මහත්ා 778287874 

23 මඩකලර්ව සිවනාදන් මහත්ා 776402324 

24 සමොණරාගල සුසශශථ මහත්ා 712166000 

25 යාපනය වයලට් මිය 773222853 

26 සපොසළොන්නරුව ාමින්ද මහත්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේශදපාර් දේශම්න්තුව 

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර් ාල  ෆැ්වස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

අධය්වෂ ජයරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P අකවිස්ථ 
මහත්ා 

අතිචදේශර්ක අධය්වෂ ජයරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
සමොසහොමඩ් 
අලියාස්ථ මහත්ා 

අතිචදේශර්ක අධය්වෂ ජයරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
සහට්ටිආරච්චි 
මහත්මිය 

අධය්වෂ  (Hydrology) 
071-8440761 011-2581636 011-2581636 

M.M. මහරුෆථ 
මහත්ා 

අධය්වෂ (Engineering Geology) 
071-4399316 011-2504677 011-2504677 

G.P. 
ගුණවර්ධ්න 
මහත්ා 

අධය්වෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේශගොඩයැගිකත පර්දේශේෂණ ස්ංවිධාය  

යෙ  යතුර 

දුරකාය 

ජංගෙ කාර් ාල  ෆැ්වස්ථ 

ආාාර්ය ආසිරි 
කරුණවර්ධ්න 

අධය්වෂ ජයරාම - 011-2 505 149 011-2 502 611 

R.M.S. බාංඩාර මහත්ා අධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 589 943 

කිකන් සුගත්පාල මහත්ා අධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N. බාංඩාර මහත්ා අධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 556 003 
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කාලගුණ විදයා දේශදපාර්තුදේශම්න්තුව -  

නම ත්නතුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැකස්ථ 011 268311) 

ජාංගම කාර්යාලය ෆැකස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 
+94714402908  +94 112 694 104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+94773050535  
+94 112 686 499 

 

011 268311 Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 +94 112 691 443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+94774368390  +94 112 694 582 

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර් ාංක  

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර් ාල  ෆැ්වස්ථ 

D.ස්ජායා ද 
සිමවා 

අධය්වෂ ජයරාම (වැ.බ.) 077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්
ධය 

නිදේශ ෝජය  අධය්වෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පද  ද සිමවා ස්ෙකාර  අධය්වෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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                                                                                                      ඇමුම්ෙ 02 

ප්රදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල න් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නිලධාරීන් 
 

අඹන්ග දේශකෝරදේශම ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා ස්ථාාය  

දු.අ. 
වස්න්ත්ා වර්ණකුලසුරිය මයා ප්රාසශියය සකකම් 071-8134240 066-2255365 

මස්ථ.ඩි.මස්ථ.ඒ.රූපසිාංහ මිය ස්හකාර ප්රාසශියය සකකම් 071-8313604 066-2255433 

කනිකථක කහසපොල මයා ස්හකාර අධ්කක (ස්ැලසුම්) 077-4224463 066-3060645 

සක.ළි.දිස්ානායක මයා පරිපාලන නිලධ්ාරි  071-8123116 066-2255433 

මස්ථ.සලෝගාෂිණි මිය ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරී(ආපදා) 077-65071070 066-2255365 

ආර්.මන්.මස්ථ.කුලසිාංහ මිය වනිත්ා කටයුතු නිලධ්ාරි 071-2626034 - 

මස්ථ.මම්.රණසිාංහ මිය ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිලධ්ාරී 071-9628847 - 

ළි.මච්.සිරික විමලරත්න මයා ස්මාජ සස්ේවා නිලධ්ාරී 071-8291002 - 

සක.ජි.ස්මන්ත් නන්දසිරි මයා ස්මාජ ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 071-4459450 - 

රුවන් ීමරසිාංහ මයා ඉඩම් පරිහරන නිලධ්ාරී 071-1958568 - 

ො දේශම ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා ස්ථාාය  

දු.අ. 
මදුවන්ති මිය ප්රාසශියය සකකම් 077-7477270 066-2222733 

මලර්සවනි මිය ස්හකාර ප්රාසශියය සකකම් 076-6996650 066-2230616 

මිලජිත් මයා ගණකාධිකාරි 071-0779842 066-2233684 

ඩබ්.ඒ.මස්ථ.කුලසුරිය මහත්ා ස්හකාර අධ්කක (ස්ැලසුම්) 071-4256793 066-3004357 
සස්ොයිස්ා මයා පරිපාලන නිලධ්ාරි  072-7604704 066-2222238 

ාමිලා පදයන්ගනි මිය ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරී 071 4793236 066 2222733 

රත්දේශ ො  ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා ස්ථාාය  

දු.අ. 
දිනිප්රිය මයා ප්රාසශියය සකකම් 071-4121589 066-2220578 

ප්රදීප් මයා ස්හකාර ප්රාසශියය සකකම් 077-9905324 066-2220789 

සුමනිසිරි මයා ගණකාධිකාරි 077-2342677  

ලීලාවතී මිය ස්හකාර අධ්කක (ස්ැලසුම්) 078-6603204 066-2220712 

කර්සගදර මයා පරිපාලන නිලධ්ාරි  077-9023585 066-2220790 

සුනිත්ා ජයසස්ේකර මිය ආපදා ස්හන සස්ේවා නිලධ්ාරී 071 8396238 066 2220578 
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යාපල ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ 

දු.අ. 

දේශපෞීගකතක දු.අ.  

ඩ්.ආර්.මමි.ිම.කරුණාතිලක 
මයා 

ප්රාසශියය සකකම් 0662246298 0773554943 

මස්ථ.ඩි.ළි. ජයසුරිය ප්රාසශියය සකකම් 0662246238 0716832307 

විරසස්ේකර ස්ැළසුම් අධ්කක 0662246565 0718040363 

කුලතුාංග පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරි 0662246565 0718737919 

මකනායක ස්මාජ සස්ේවා නිළධ්ාරි 0662246565 0718192248 
 

ස්මන්ත් ස්මාජ ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 0662246565  
0711095593 

ඒ.යු.මම්.ර්කථපකුමාර ස්හන සස්ේවා නිළධ්ාරි(ආපදා)  
0662246565 

 

ර්කථපා වනිත්ා ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි.  
0662246565 

0783820269 

අමරසකෝන්  
ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධ්න නිළධ්ාරි. 

0662246565  
0715860241 

ඉන්දිවරි ඉඩමි පරිහරන ස්ැළසුම් නිළධ්ාරි. 0662246565 0769401554 

 

පකුදේශවල ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ 

දු.අ. 

දේශපෞීගකතක දු.අ.  

ඊ.ඩබ්.මන්.ඒ.මසගොඩසවල 
මයා 

ප්රාසශියය සකකම් 0662244207 0714121589 

ජි.මන්.සස්නාරත්න මිය. ස්හාකාර ප්රාසශියය සකකම් 0662242628 0718161913 

මස්ථ.මමි.මන්.සස්සනවිරත්න ගණකාධිකාරි 0662243003 0718064733 

ඩිම.ඩිම.ළි.සක.සහේරත් ස්හකාර ස්ැලසුම් අධ්කක 0662242128 0718139317 

මමි.ළි.ළි.මකුකසලොලුව ස්මාජසස්ේවා නිළධ්ාරි 0662244207 0718877275 

ඩබ්.මමි.මක.සි.රතිනායක ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි(ස්මාජ සස්ේවා)  0662244207 0718000112 

සක ජයසස්ේකර 
ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි(ආපදා ස්හන 
සස්ේවා) 

0662243003 0718396238 

ළි.ජි.ඩිම.සි.කරැණානායක වනිත්ා ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 0662244207 0712249430 

ජි.ජි.මන්.මචි.ගමසගදර මුක ළමාවිය ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 0662243003 0772855780 
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ලේගල ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

 

 

විමගමුව ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ දු.අ. දේශපෞීගකතක දු.අ. 

 ප්රාසශීයය සකකම් 066-2250037  

මම්.සක.පී.ආරියරත්න මයා   
ස්හකාර ප්රාසශීයය 

සකකම් 
066-2250038 077-8658208 

මම්.ඒ ප්රියාංග මිලජිත් මයා  
ගණකාධිකාරි 
(වැ.බැ.) 

066-2250108 077-3895980 

ඩබ්.ඩී.මස්ථ.මස්ථ.අමරසිාංහ මයා  
ස්හකාර ස්ැලසුම් 

අධ්කක 
066-2057161 071-5121825 

සේ.මම.පී ජයසුරිය මිය  
පරිපාලන 

නිලධ්ාරි(වැ.බ.) 
066-3060644 072-4654771 

 

 

යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ 

දු.අ. 

දේශපෞීගකතක දු.අ.  

නිසරෝකණ කරුණාතිලක මයා. ප්රාසශියය සකකම් 0662275038 0713226607 

ඩී.මම්.ඒ.දිස්ානායක මිය. ස්හාකාර ප්රාසශියය සකකම් 0662275039 0772252813 

ඩබ්.මම්.ඒ.මස්ථ.සක දිස්ානායක 
සමය. 

ගණකාධිකාරි 0662275088 0719006838 

ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.මන්.සක. 
අසබ්ගුණසස්ේකර සමය. 

ස්හකාර ස්ැලසුම් අධ්කක 0663060652 0718698603 

ඊ.ඒ.සක .මකකාන්ති මිය පරිපාලන නිළධ්ාරි 0662275200 0713349339 

ඒ.ජී.ජයතුාංග මයා පරිපාලන ග්රාමනිළධ්ාරි 0662275039 0712445338 

ඩබ්.මම්.මස්ථ.සක. වනසිාංහ මිය. ස්මාජසස්ේවා නිළධ්ාරි 0662275039 0712949810 

සක.ජී.සී.සකොරසකසගදර මිය. ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි(ස්මාජ සස්ේවා)  0662275039 0712271773 

ඩබ්.මම්.මස්ථ.සක. ජයසිාංහ මයා. 
ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි(ආපදා ස්හන 
සස්ේවා) 

0662275039 0718261977 

මච්.මච්.සර්කාණි ප්රියාංගිකා මිය වනිත්ා ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 0662275039 0719603560 

ඊ.මම්.රෂික ඒකනායක මයා  
ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි(ඉඩම් පරිහරණ 
ස්ැලසුම් ) 

0662275039 0713568849 

පී.ජී.මස්ථ.අසබ්සිාංහ මිය මුක ළමාවිය ස්ාංවර්ධ්න නිළධ්ාරි 0662275039 0776529208 



67 
 

ගදේශමදේශවල ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

 

පමදේශමදේශපොල ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

 

 

 

 යෙ  යතුර දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරකාය 

අංක  

ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

මම්.යු.නිශාන්ත් මයා ප්රාසශියය සකකම් 066-2289308 071-8049688 

ඩබ්.මම්.සි.මම්.නවරත්න සමය 
ස්හකාර ප්රාසශියය 

සකකම් 
066-3004282 071-2875456 

ඊ.ජි.ළි.මම්.ඒසගොඩසගදර මයා ගණකාධිකාරි 066-2288032 071-2760066 

සන්.මම්.ළි.මම්.කුමාරසිාංහ මිය ස්ැළසුම් අධ්කක 066-2287308 071-4601350 

ඩි.මම්.ආර්.මස්ථ.දිස්ානායක මිය පරිපාලන නිළධ්ාරි 066-2289238 071-4481464 

සක.මම්.මන්.කැකුලන්දර මයා පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරි 066-3063361 077-7698108 

 යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ 

දුරකාය අංක  

ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

ඩබ්.මම්.ආනන්ද මයා ප්රාසශියය සකකම් 066-2247223 071-8130753 

 
ස්හකාර ප්රාසශියය 

සකකම් 
  

මම්.මෆථ.මෆථ.රිසනෝකා මිය ගණකාධිකාරි 066-2247238  

ස්රත් වික්රමසිාංහ මයා ස්ැළසුම් අධ්කක 066-2247238 077-5919716 

 පරිපාලන නිළධ්ාරි   

ර්කථපකාන්ති සස්සනවිරත්න මිය පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරි - 077-5939127 
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දඹුකල ප්රාසශියය සකකම් සකොට්ඨාශය 

 

 

  වත්  ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

 

 

 

යෙ  යතුර දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරකාය 

අංක  

ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

මච්.පී.පී.ඒ.සහේවාපතිරණ මිය ප්රාසශියය සකකම් 066-2284665 071-4398127 

මස්ථ.විජයකුමාර් මයා 
ස්හකාර ප්රාසශියය 

සකකම් 
066-2284665 071-8063651 

මච්.ඩී.මම්.මක.අලුත්වත්ත් මයා ගණකාධිකාරි 066-2284665 071-8419729 

ඒ.ඩී.මම්.මක.අත්පත්තු මයා ස්ැළසුම් අධ්කක 066-2284665 071-8381864 

ඒ.ඩී.මම්.සක.දිස්ානායක මයා පරිපාලන නිළධ්ාරි 066-2284665 071-3698313 

මච්.මම්.පී.ඩබ්.ඩී.අමරසිරි මයා පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරි 066-2284665 071-4481455 

යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාායදේශේ 

දුරකාය අංක  

ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

ඩි.ආර්.සක.සහන්නායක ප්රාසශියය සකකම් 066-2221888 076-7743856 

සී.සක.බී.ඉලාංගසිාංහ 
ස්හකාර ප්රාසශියය 

සකකම් 
066-2221722 071-4496328 

මම්.සක.මස්ථ.ප්රියන්ත් ගණකාධිකාරි 066-2221627 071-2884466 

මච්.මම්.ඩබ්.සහේරත් ස්ැළසුම් අධ්කක 066-2221633 071-8291064 

ටී.ඩි.සප්රේමරත්න පරිපාලන ග්රාම නිළධ්ාරි  071-3758200 
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ඇමුණුම 03 
මාත්සක දිස්ථත්රික ග්රාම නිලධ්ාරින්සේ විස්ථත්ර 
 
 

01.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - අඹන්ග දේශකෝරදේශළේ 
 

අනු 

අං

ක 

 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

01 සක. මන්. පී. 
සකොස්ථවත්ත් මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  ර්ස්ථස්ැකල 071- 3759583 

02 මම්. ජී. මස්ථ. රුකමනී 
මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  නාගුලියශද 078- 3991579 
077- 4189789 

03 ආර්. ඩී. ඩබ්. යූ. 
මාරසිාංහ මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  අලුත්සවල 077- 4586464 

04 සක. මච්. පී. ජී. 
වික්රමසිාංහ මයා 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  හුණුකැසට් 071- 8677759 
072- 3470511 

05 යූ. ජී. මන්. ඒ. අයි. 
ගුණවර්ධ්න සමය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  නාරාංසගොකල 077- 9159319 
077- 2823342 

06 පී. මක. ආර්. ලියනසේ 
මයා 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  ගම්මඩුව 077- 7242263 

07 ඩී. ඒ. අයි. ජී. කුලරත්න 
සමය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  කසලෝඩා 077- 3465887 
077- 5335099 

08 සක. ආර්. මස්ථ. 
නිකමිණි සමය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  කවුඩාගම්මන 071- 0926198 

09 මන්. ජී. ටී. ප්රියදර්ියණි 
මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  සිරාංගහවත්ත් 078- 9824012 

10 ජී. පී. කමලසිාංහ මයා ග්රාම  නිලධ්ාරී  පකසකත්ැන්න 077- 7074514 

11 ජී. පී. කමලසිාංහ මයා ග්රාම  නිලධ්ාරී  තිබ්බටුකනත්   
( වැ. බ. ) 

077- 7074514 

12 සක. පී. සක. ඩී. 
ආරියසස්ේන සමය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  කලුගකත්ැන්
න 

077- 2177961 
077- 6095417 

13 පී. පී. මස්ථ. මම්. 
දිස්ානායක මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  පකසක 
අස්ථවැශදුවම 

071- 6952918 
071- 0388714 

14 මච්. මම්. ජී. ජයරත්න 
මයා 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  රාංමුතුගම 071- 8012472 
072- 6342211 

15 ඒ. ජී. පී. සස්සනවිරත්න 
මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  සකොස්ථසගොකල 072- 3687975 

16 ඩී. මම්. දිස්ානායක මයා ග්රාම  නිලධ්ාරී  කුඹුකඔලුව 076- 8343827 

17 ඩබ්. මම්. මස්ථ. මස්ථ. සක. 
වික්රමසිාංහ මයා 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  ගුරුබැිමලි 071- 3759530 
077- 7298597 
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18 ඩබ්. මම්. මස්ථ. මස්ථ. සක. 
වික්රමසිාංහ මයා 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  රයිත්ලාව 071- 3759530 
077- 7298597 

19 ඩී. මම්. දිස්ානායක මයා ග්රාම  නිලධ්ාරී  මැටිහකක 076- 8343827 

20 ආර්. ඩී. ඩබ්. යූ. 
මාරසිාංහ මිය 

ග්රාම  නිලධ්ාරී  ඉඹුකසගොකල 077- 4586464 

 
 
 

02.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - ගදේශමදේශවල 
 

අනු 
අාංකය 

නිලධ්ාරියාසේ නම ත්නතුර 
වස්ම/රාජකාරි 
ස්ථාානය 

ජාංගම දුරකාන 
අාංකය 

1.  මස්ථ. ජී. ඩී. බුශධික 
ස්මරසකෝන් මයා ( වැ. 
බැ.) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

වාස්ලසකෝට්සට් 077- 8133736 

2.  මස්ථ. ජී. ඩී. බුශධික 
ස්මරසකෝන් මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සියඹලාගහසවල 077- 8133736 

3.  මන්. තිබඳණි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පලාපත්වල 072- 6714559 

4.  සක. නිලන්ත් සශවප්රිය 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ළිහිකලයාය 071- 3761853  

5.  සක. මක. රාංජිත් රත්නසිරි 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ගකසගොඩයාය 077- 6341610 

6.  මම්. ජී. නිමක රණසිාංහ 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සකනාවල 077- 5448886 

7.  ඊ. මම්. ජී. ඉන්දික 
ස්මරසිාංහ මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

යටිවැහැර 077- 6991918 

8.  ජී. මස්ථ. පී. ප්රදීප් නිසරෝශන් 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මැදබැශද පතුර 077- 4434371 

9.  ඊ. ජී. රමලත්ා කුමාරි 
විසේරත්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මැදබැශද දකුණ 077- 2769619 

10.  ඒ. මම්. ශානිකා හාංස්නී 
අධිකාරී මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මලමකසපොත් 077- 9441103 

11.  ඒ. ඒ. ාමිලා ස්ාගරිකා මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

හැවසන්සවල 071- 3265590 

12.  මස්ථ. ආර්. ඩබ්. මම්. ආර්. 
ප්රියදර්ශණ මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දෑබව 071- 8173754 

13.  හසිත්ා මාදීම මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මාදිසපොල 071- 6535150 

14.  ජනනි ත්නූෂිකා මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

වෑසගොඩසපොල 071- 4292587 
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15.  මම්. ජී. පපාලි මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

කැදන්ගමුව 071- 4481393 

16.  සක. ඩී. ලකමාලි සුදර්ශණ 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සබලිගමුව 071- 3176748 

17.  ආර්. මම්. දුකථමන්ත් මයා ( 
වැ. බ. ) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සහොම්බාව 071- 1514531 

18.  මච්. අයි. නන්දිමා 
කුමාරසිාංහ මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

හත්අඩුකකුව 076- 6802373 

19.  මම්. ඩී. සනවික ප්රනානදු 
මයා                                                                                                                                                                                                                                                                  

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සකොස්ථසපොත් 077- 5754808 

20.  මම්. ඒ. ස්ත්ස්රා සවදමුකල 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දිවුකගස්ථසකොටුව 071- 3883548 

21.  ඉඳුනික බණ්ඩාර අලුත්ගම 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ගසකසවල 071- 1084311 

22.  මම්. ඒ. මම්. රෂීඩ්  මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දමුණුමුකල 071- 4481308 

23.  තිබඳණි පසශියකා කුලසූරිය 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පත්සකොළසගොක
ල 

077- 5512039 

24.  ආර්. මම්. ඩී. ක්රිකාන්ත් 
රත්නායක මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දඩුයාය 077- 3524124 

25.  ක්රිකාන්ති ිමයරිස්ථ මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ඉහල බම්බාව 071- 9256316 

26.  ඉදුනික පත්ත්රා මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පහල බම්බාව 071- 7381938 

27.  ාන්ද්රිකා දීපාාංගනී මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පට්ටිසවල 077- 5449057 

28.  ජයලත් කුමාර 
මානප්සපරුම මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දඹවටවන 077- 9984048 

29.  නිලූකා ස්තමාලී මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ගලපාමුල 071- 8737185 

30.  දුකථමන්ත් අසබ්සිාංහ මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

රාංවැඩියාව 071- 1514531 

31.  මම්. මම්. ජයලත් 
මාන්නප්සපරුම ( වැ. බ. ) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පාලුසහොම්බාව 077- 9984048 

32.  ඉකාරා කුමාරි සමනවිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

වලස්ථවැව 071- 9696420 

33.  විසලෝානා ලකකාණි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

යටිගකසපොත්ත් 071- 3690027 

34.  ධ්ර්මවර්ධ්න බණ්ඩා මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ර්වකළිටිය 070- 2898300 

35.  දර්ශණී බුශධිකා 
සමසනවිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සිකවත්ගම 071- 1348989 

36.  ඒ. ජී. සකොයින්මැණිසක 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මීය වලපත්හ 071- 3756365 

37.  වයි. මම්. ඩබ්. ධ්ර්මවර්ධ්න 
මයා ( වැ. බැ. ) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

නබඩගහවත්ත් 070- 2898300 
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38.  ජයලත් ජයරත්න මයා ( 
වැ. බැ. ) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සේරගලවත්ත් 071- 7615210 

39.  ජයලත් ජයරත්න මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දඹසගොකල 071- 7615210 

40.  මලින්ද ප්රාාත් මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

බඹරගස්ථවැව 071- 2186222 

41.  මිහිරි ත්රාංගා කුමාරි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

නිලගම 071- 2763989 

42.  පී. ඩබ්. කුලරත්න  ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

අලුත්වැව 077- 8123634 

43.  ඩී. ජී. නිසරෝකන් මරාංග 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සමොරසගොකල 077- 0692894 

44.  ස්මන්ති කුමාරි මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ළිිමදුණුගම 077- 5365411 

45.  සස්ේවන්දි ජයතිලක මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

රාලසරොටවැව 077- 2567367 

46.  චිත්රා කුමාරි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සකොස්ථගහහින්න 077- 5449059 

47.  මන්. ජී. කුසුමාවතී මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සබලියකන්ද 077- 8798105 

48.  ඒ. ජී. ශ්රියාණි ාන්්රලත්ා 
රණතුාංග මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

බුලනවැව 071- 9159199 

49.  ඒ. ජී. ාාගා කුමාරි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

කුඹුකසගොකල 071- 6496747 

50.  මස්ථ. ජී. තිබඳණි මධුකාණි 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සශවහූව 1 072- 5316150 

51.  ඩබ්. මම්. අනූකා 
ප්රියදර්ියණි මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සශවහූව 11 078- 5235015 

52.  පී. ජී. තිලකසිරි සුරාංජිත් 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

දඩුබැදිරුප්ප 077- 2518553 

53.  අනුකා ප්රියදර්ශණි වනසිාංහ 
මිය ( වැ. බැ.) 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

මකුලුගස්ථවැව 078- 5235015 

54.  සක. ඒ. අසිත් ස්ම්පත් මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පහල දිේගල 077- 6857045 

55.  අරුණි නිස්ාංස්ලා 
ගුණතිලක මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

සත්න්නසකෝන්ර්
ර 

071- 3756270 

56.  අසිත් ස්ම්පත් කුමාරසිාංහ 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

වැටසකොළුවැව 077- 6857045 

57.  මම්. ඩබ්. රත්නායක 
වනසිාංහ මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ත්ලකිරියාගම 072- 4061867 

58.  ස්රත් බණ්ඩාර නුගසපොල 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

පහලවැව 071- 3320174 

59.  ඩී. සක. ජී. ලකමාලි 
කුමාරිහාමි මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරි 

ඉබ්බන්කටුව 078- 4644021 
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03.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - දඹුමල 

 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ා දේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

1.  ඩී. ජී. මන්. 
සමත්ත්ානන්ද මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි ඇඹුකඅසේ 071-7032832 

2.  ආර්. මම්. ඩී. අයි. සක. 
රත්නායක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි ඇත්ාබැදිවැව 071-9257505 

3.  ඩී. ජී. අයි.සක. 
කළිලරත්න මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි කිරලසගොකල 070-2593252 

4.  සක. මම්. මන්. ඩී. 
කැකුලන්දර සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරි වවුකඅසේ 071-3756922 
070-2898689 

5.  සක. පී. බී. මසඩ්සගදර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි වැලමිටියාව 071-8568324 

6.  මම්. ඩබ්. මම්. වයි. ටී. 
රණසිාංහ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි සකනසදොර පතුර 071-3757054 

7.  බී. ඩී. ආර්. ඩී. 
ධ්ර්මීමර්ති මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි පන්නම්ළිටිය 071-8568232 

8.  බී. යූ. මම්. සහේවසේ 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි සකනසදොර දකුණ 071-8568328 

9.  අයි. ජී. මන්. ර්කථප 
කුමාරි මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි කිරලැස්ථස් 071-8568312 

10.  ආර්. මම්. වර්ණසූරිය 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි ර්වකඅත්ත්ාවල 071-8568227 

11.  මක. ජී. රණසිාංහ මයා ග්රාම නිලධ්ාරි නයාකුඹුර 071-8107105 

12.  ඩබ්. මම්. ජයවර්ධ්න 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි වකගම්වැව 071-7032832 
071-0986345 

13.  ඩී. මස්ථ. ආර්. සපසර්රා 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි කළුන්දෑව 
පරණගම 

071-7241056 

14.  ඩබ්. බී. ධ්ර්මසස්ේන 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි කළුන්දෑව අලුත්ගම 076-8061956 

15.  මච්. ඩබ්. ජී. 
ධ්ර්මසස්ේන මයා 
(වැ.බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි අඟුණවැකපැලැස්ථස් 075-8982122 

16.  ඩී. මම්. සහේමසකඛ්ා 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි තිත්ත්වැකසගොකල 071-2130380 

17.  පී. මච්. අයි. දුකාන්ති 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි කර්වත්ත් 071-1791488 

18.  ඒ. ඩබ්. ීමරසස්ේකර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි සමොරසගොකලැව 071-8012366 

19.  සේ. මම්. අසබ්රත්න 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි දඹුකල නගරය 071-4481455 
075-4437502 
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20.  මච්. මම්. ඩබ්. ජී. මන්. 
පී. කළිලරත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි රත්මකගහඇල 071-7296321 

21.  ජී. මක. සී. සප්රේමරත්න 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි සපොසහොරන්වැව 077-4343620 

22.  මම්. ඩී. ඒ. මස්ථ. 
මහපටුන මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි අතුපාරයාය 071-5502006 

23.  සක. මච්. සී. 
ප්රියදර්ශණි මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි පහලවැව 077-7138848 

24.  මච්. සී. ආර්. 
වික්රමරත්න මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි හලුඅර්කලනවැව 071-3756985 

25.  ඊ. මම්. අයි. සක. 
ඒකනායක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි දඹුළුගම 071-8601196 

26.  මච්. ජී. රත්නායක 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි යාපාගම 071-3757188 

27.  මච්. ඩබ්. ජී. 
ධ්ර්මසස්ේන මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි පහළ ඇරැවුල 070-2212600 

28.  ඩබ්. මම්. යූ. ජී. මස්ථ. 
විසේතුාංග මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි යකකුරාගල පතුර 077-2757871 
071-3757025 

29.  සක. ස්රත් ග්රාම නිලධ්ාරි කසලෝගහඇල 071-3591428 

30.  පී. ජී. සී. සුාාෂිණි 
සහේරත් මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි ඉහල ඇරැවුල 071-3756692 

31.  ඩබ්. ජී. නිලන්ති 
කුමාරි මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි සවලන්සගොකල 071-2109685 

32.  ආර්. මච්. ජී. මම්. මම්. 
ස්මරසස්ේකර මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි යකකුරාගල දකුණු 072-5649870 

33.  මම්. මම්. නිමක ර්කථප 
කුමාර මයා ( වැ.බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි විකහත් 071-8413176 

34.  මම්. මම්. නිමක ර්කථප 
කුමාර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි නිකවටවන 071-8413176 

35.  මච්. මම්. මන්. සහේරත් 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි වෑවලවැව 071-1909540 

36.  සක. මච්. සී. 
ප්රියදර්ියණි මිය ( 
වැ.බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි කුඹුකකදන්වල 077-7138848 

37.  ඩබ්. මම්. යූ. ජී. 
විසේතුාංග මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි කණ්ඩලම 077-2757871 

38.  ඩී. ජී. ජී. ඩී. යූ. සිසිර 
කුමාර මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි පකසකගම 077-2785392 

39.  ආර්. ඒ. ඩබ්. මම්. ආර්. 
මශදුම බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි පැකවැහැර 072-5862026 

40.  පී. ජී. තිස්ථස් කුමාරසිරි 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි බුලාගල 071-3756777 

41.  ඩබ්. මම්. ආර්. සක. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි වැලිසහේන 071-9102583 

42.  සක. බී. සහේරත් 
බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි ඉනාමළුව 071-6800315 
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43.  ඒ. මම්. අයි. යූ. 
තිලකරත්න මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි සබකලන්සන්ඔය 077-4410927 

44.  ටී. මම්. පී. මන්. 
සත්න්නසකෝන් සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරි ඇටවරාසහේන 071-3756790 

45.  සක. බී. සහේරත් 
බණ්ඩා මයා ( වැ. බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි රත්මකකටුව 071-6800315 

46.  සක. මස්ථ. ආර්. 
සපසර්රා මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි පලුටාව 077-6885828 

47.  සක. ජී. මස්ථ. පී. 
බණ්ඩාර මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි කිිමස්ථස් 076-9244684 

48.  ඩී. මච්. මක.ජී. 
ීමර්තිරත්න මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි මසගොඩවැව 072-6372792 

49.  ඩී. ආර්. සිසිලා මිය ග්රාම නිලධ්ාරි සපොත්ාන 071-9374212 

50.  මස්ථ. මම්. ආර්. 
ස්මරසකෝන් මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි අවුඩාංගාව 072-5477339 

51.  මම්. සේ. සක. 
ස්ලුවඩන මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි දිගම්පත්හ 071-3756827 

52.  ජී. ඒ. ඩී. බී. 
ඒකනායක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි නාගලවැව 071-8568321 

53.  මස්ථ. මම්. ආර්. 
ස්මරසකෝන් මිය ( වැ. 
බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි සියඹලාවැව 072-5477339 

54.  අයි. ඩී. ඒ. සේ. 
පත්මකුමාරි මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි සගඩිගස්ථවලාන 071-9339070 

55.  මම්. අයි. ඒ. ලතීෆථ 
මයා (වැ. බ.) 

ග්රාම නිලධ්ාරි සීගිරිය 071-4459429 

56.  මච්. මම්. සුමනදාස් 
බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි ත්කසකොසට් 072-8192114 

57.  ඊ. ඩී. ජී. ටී. ඩී. ීමරසිාංහ 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි සපොකඅත්ත්ාව 071-8568323 

58.  මම්. මම්. මම්. මස්ථ. 
අධිකාරී මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරි ළිදුරාංගල 071-8568327 

59.  මම්. අයි. ඒ. ලතීෆථ 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරි මයිලත්ත්ෑව 071-4459429 
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04. ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  - පමදේශමදේශපොල 

 

අනු 

අං

ක 

 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

01 මච්. මම්. මන්. මස්ථ. සහේරත් 
සමනවිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ඇහැසකසපොල 078-3416622 

02 ජී.සක. සකොඩිකාර මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

දිඹුකගමුව 077-5081640 

03 ආර්. මම්. සක. මැදගම මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

පදුරම්පැලැස්ථස් 071-8677789 

04 ටී. ආර්. සී. ආරියරත්න මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

වකසමෝරුව 077-5433769 

05 පී. ජී. පී. සක. ාන්ස්රස්ථන 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මහයායවත්ත් 078-4764155 

06 ඩබ්. ජී. මන්. මස්ථ. 
ගුණවර්ධ්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

කන්සශවත්ත් 071-3757719 

07 සක. ජී. ජී. මක. ජයසස්ේකර 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සකොස්ථසගොකල 077-6524193 

08 සක. ඩබ්. සී. මස්ථ. සක. 
බණ්ඩාරනායක මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

නාගහසපොල 071-3757688 

09 බී. මම්. ආර්. සක. 
තිලකරත්න මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

පකසකසපොල 
පතුර 

071-3757964 

10 සක. ජී. මක. මස්ථ. 
සස්නවිරත්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

අම්සබොකුසදන 071-5407155 

11 ඒ. මම්. මස්ථ. සක. අධිකාරී 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

පකසකසපොල 
දකුණ 

077-1355058 

12 මන්. ඩබ්. ජී. සක. 
නුගහසපොල මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

පකසදණිය 071-3757637 

13 ඊ. මම්. ජී. මන්. දයාරත්න 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

අකුරම්සබොඩ 077-5741812 

14 ජී. මම්. සී. මම්. රත්වත්ත් 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

රුසිගම 
ඉහළගම 

078-9994726 

15 ඩබ්. අයි. නිසරෝෂිණි 
ප්රනාන්දු මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ත්ැිමලිසදණිය 
පතුර 

071-3757789 

16 බී. මච්. සී. මන්. ප්රනාන්දු 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සදොඩම්ගස්ථයාය 075-6792910 

17 මම්. ටී. මස්ථ. ප්රනාන්දු මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

රුසිගම 
පහලගම 

071-6946216 
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18 මම්. ජී. මන්. පී. 
කරුණාරත්න මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සපොකවත්ත් 071-6543793 

19 මම්. මම්. ඩබ්. මස්ථ. පී. 
ර්ාංචිකුමාරි මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මානින්ගමුව 
බටහිර 

077-5756246 

20 ඩබ්. සුමනසූරිය මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ගලහාටියාගම 077-4583759 

21 ඒ. ජී. මන්. මච්. රාජපකක 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මිකලවාන 
ඉහලගම 

077-6766889 

22 ඊ. මම්. ජී. සේ. කුමාරසිාංහ 
මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මිකලවාන 
පහලගම 

077-8220737 

23 ඩබ්. මම්. ජී. ටී. බී. ඩබ්. 
සස්ේනානායක මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ත්ලකිරියාගම 071-8077450 

24 ඒ. ජී. ඩී. ඒ. සබෝසත්ොට මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

අලුත්ගම 077-5404553 

25 සක. ජී. මන්. ඒ. 
කරුණාරත්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

නිලන්සනෝරුව 072-1244213 

26 ඩබ්. මම්. සී. ඩබ්. 
සස්ේනානායක මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

නිලන්සනෝරුව 
ජනපදය 

071-8241895 

27 යූ. ඒ. ීම. මස්ථ. සිසිර කුමාර 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සමොනරවිල 077-4583760 

28 පී. ජී. ආර්. ඒ. සක. 
ධ්ර්මදාස් මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

කිරිඔරුව 072-6580007 

29 මම්. ජී. ඒ. පතිරාජ මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මැදලන්ද 077-5945147 

30 සක. මච්. මම්. ටී. ජී. සක. 
මස්ථ. සක. සහේරත් මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සකොස්ථවත්ත් 071-2598228 

31 ඩබ්. මම්. සේ. සක. 
දිස්ානායක මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

කිණිගම 077-1969305 

32 ආර්. ඩබ්. මස්ථ. සී. 
රාපපකක මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

අම්සබොකක 071-4165921 

33 මම්. ජී. සී. පී. අමරසිරි මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මානින්ගමුව 
නැසගනහිර 

071-6315434 

34 මම්. ටී. ජී. මක. සක. 
කරුණාරත්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මිකලවාන 
මැදගම 

077-9281353 

35 ඩබ්. මන්. ඩී. වටවන මිය ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සකොබ්බැහැවැහැ
ර 

077-7967377 
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36 සක. මම්. ඒ. ඕ. 
කරුණාරත්න මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සබෝසම්රුව 077-8914589 

37 මම්. ඩී. බී. අධිකාරී මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මනන්වත්ත් 077-7934358 

38 ආර්. මම්. ජී. ටී. අනුරුශධ් 
රත්නායක මයා 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සකොසහොලන්වල 077-2465872 

39 මච්. මම්. ඒ. මස්ථ. මන්. 
ස්ම්සබෝධ්නී මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ආරියගම 071-6543293 

40 මච්. ආර්. සී. නිසම්ෂිකා 
මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

මකමුතුගම 077-8484116 

41 වයි. සක. ජී. පී. සක. 
ාන්්රස්රි මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සශවරම්මුකල 071-7531021 

42 වයි. බී. මක. ඩබ්. මන්. ඩී. 
සක. අඹන්සපොල මිය 

ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

ජානකගම 071-5149183 

43 ඒ. මම්. සප්රේමරත්න මයා ග්රාම 
නිලධ්ාරී  

සදමදඔය 071-1441627 

 
 

5. ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  - ො දේශම 

 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
01 මම්.මන්.ීම.මක.ආර්.නාන

ෘායකකාර මිය 
ග්රාම නිලධ්ාරින් මඩවල 071-3759354 

071-2878328 
02 පී.ජී.ආර්.ාන්්රලත්ා මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් රේජම්මන 071-3958998 

0771009902 
03 මස්ථ.මම්.යූ.බී.සස්නවිරත්

න මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරින් ත්ලගස්ථයාය 071-8589475 

 
04 ඩබ්.මම්.පී.සි.සක.මඩකුඹු

ර මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරින් මඩවල පකපත් 071-3758915 

0772939807 
05 අයි.ජී.මස්ථ.විසේතුාංග මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් නාරාංගමුව 077-5865921 

 
06 මම්.මන්.ීම.සරෝහණ 

කුමාර මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරින් ර්වකළිටිය 077-3015719 

 
07 ඩී.මන්.මම්.සක.ද මන් 

ගුණසිාංහ මිය 
ග්රාම නිලධ්ාරින් සමොරගහමඩ 077-2737807 

 
08 පී.මම්.යූ.අයි.කුමාර මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් අාංකන්ද 071-3759463 

072-6224057/077-
8003229 

09 ඒ.ඩබ්.මම්.මම්.ඩී.සක.අබ
සෘේ සිාංහ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් හත්මුණගාල 077-8454604 
071-3759431 

10 මස්ථ.ජී.මච්.මම්.ඒ.ිම.පර්ක 
සහේරත් මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් ඉඹුලන්දණ්ඩ 071-3758852 
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11 පී.ජී.සස්නවිරත්න මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් ඊරියසගොකල 077-9762200 
 

12 ආර්.මම්.ඩබ්.ඒ.රණසිාංහ 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සකෝට්ටසගොඩ 071-6463361 
071-3758886 

13 ඩබ්.මම්.ආර්.මච්.ඩබ්.සක.
මම්.සක.ීමරසකෝන් 
සමනවිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සදොරකුඹුර 071-3759457 
071-0189035 

14 මච්.මම්.ඒ.යූ.බී.සහේරත් 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් දුන්කලවත්ත් 071-5895675 
071-3758928 

15 මච්.ඒ.සී.ඩී.කරුණාරත්න 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් ඕවලසපොකවත්ත් 077-6301534 
 

16 යූ.ජී.සේ.මන්.බණඩාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් අලුවිහාරය 071-3759308 
071-2816262 

17 ඒ.මම්.ඩී.රත්වත්ත් මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් බීරිසදවල 071-3759104 
077-2986016 

18 ඒ.මම්.අයි.සක.රත්වත්ත් 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් දිකකිරිය 071-3758894 
071-3083666 

19 ඩී.මම්.අයි.මධුකානි 
දිස්ානායක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් පඩුගම 071-3727732 
071-0653224 

20 සී.ඩී.මස්ථ.ීමරසිාංහ මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් ඇකසකසපොල 071-3070665 
 

21 පී.ජී.සී.ස්ථවර්ණමාලි මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් සගොලහැන්වත්ත් 076-6972056 
 

22 ඩී.සින්දුජා මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් කිරිගකසපොත්ත් 072-4365057 
 

23 පී.ජී.සස්නවිරත්න මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් පලාපත්වල 077-9762200 
071-3759209 

24 ඩී.මම්.මක.ජී.මම්.ස්මරක
සෘෝන් මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් මකුකගහරුප්ප 077-5317660 
071-3759377 

25 ඒ.සක.අයි.සපොකගස්ථළිටිය 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සදොඹසවල 077-3998644 
071-3758893 

26 මස්ථ.මස්ථ.ගුණතිලක මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් පරණ සදොඹසවල 077-8422533 
071-3759012 

27 මම්.මෆථ.මම්.නියාස්ථ මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් ගකවඩුකුඹුර 077-4220148 
071-3759105 

28 මච්.මම්.ජී.සක.සහේරත් 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් වකලිසවල 071-3759229 
072-8883554 

29 ඒ.මම්.සක.ඒ.බී.අත්ත්නා
යක මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් කවටයාමුණ 071-6384381 
 

30 වයි.ශියවදනි මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් සකොටුසේසගදර පතුර 075-6523610 
071-3759403 

31 ඩබ්.පී.ජයරූපා දුකලෑව 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සකොටුසේසගදර දකුණ  071-1917332 
 

32 ජී.මම්.ජී.මන්.සස්නවිරත්
න සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් කූිමයන්සගොඩ 071-3759265 
071-2184198 
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33 ඩබ්.මම්.ීම.මක.විසේසිාංහ 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් පඩිවිට 071-9670672 
 

34 ඩබ්.මස්ථ.නානායකකාර 
සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් පඩිවිට සවලගම 071-3759257 
077-0281715 

35 මච්.ඩබ්.ඩී.මන්.බණ්ඩාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් හරස්ථගම 071-3759336 
077-2835332 

36 ආර්.මම්.බන්දුල බණ්ඩාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් මන්දණ්ඩාසවල 071-7116964 
071-3759097 

37 මස්ථ.ඊ.මක.කරුණාරත්න 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් පාරාවත්ත් 071-3750222 
 

38 මච්.මන්.දිකරුකෂි 
ලියනසේ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් කළුදෑවල 071-3759987 
 

39 සක.ජී.ඩී.මස්ථ.ආර්යදාස් 
සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් කන්සදසගදර 071-3759353 
071-4019718 

40 ජී.මම්.යූ.ජී.ඩී.ත්රාංගනී 
කුමාරි 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සදොඩම්සදණිය 076-3833763 
 

41 ඒ.මම්.මස්ථ.සේ.අසබ්සිාංහ 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් මුස්ථලිම් නගරය 071-3883059 
 

42 සක.මම්.සී.කරුණාතිලක 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සිාංහල නගරය 077-9676740 
 

43 ඩබ්.බී.ඩබ්.මම්.යූ.ඩී.අලුවි
හාසර් මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සගොාංගාසවල 077-5125538 
071-3759318 

44 මක.ඒ.පී.ගුණතිලක මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් මාබඳගාත්ැන්න 077-3759476 
077-6470138 

45 ඩී.ඒ.මච්.සශවසිාංහ මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් මකවත්ත් 077-0755244 
 

46 පී.ඒ.ජී.ඩී.මස්ථ.දිස්ානායක 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් සබෝගහසකොටුව 078-3162937 
071-3759342 

47 ඩී.මම්.සක.සී.කුමාරි මිය ග්රාම නිලධ්ාරින් දියබුබුල 072-4580670 
 

48 ජී.බී.ඊ.මම්.පී.බී.ාන්ස්රස්ථ
කර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරින් විහාර පාර 077-5719006 
 

49 ඩී.පී.සී.පී.ඩී.සිරිමාන්න 
මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් ඔයපහල 071-4638832 
071-3759167 

50 මන්.බී.ජයසිාංහ මයා ග්රාම නිලධ්ාරින් හුලාංගමුව දකුණ 071-3759099 
 

51 ආර්.මම්.මම්.ආර්.ඒ.මම්.හ
ලකසගොඩ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් නාසගොකල 071-3761775 
 

52 ඩී.මම්.සක.මම්.දිස්ානාය
ක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරින් හුලාංගමුව පතුර 077-6488512 
071-3759224 
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06.   වත්  ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක   

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

01. ඒ.ඩබ්.අසබ්වික්රම මයා ග්රාම නිළධ්ාරි ස්ැලගම 
නැසගනහිර 

072-5786151 

02. මම්.ජී.සි.මච්.ධ්ර්මීමර්ති 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි ත්ැිමලිසදනිය 071-7444597 

03. පී.ජි.ජයවර්ධ්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි අඹන්සපොල 071-2338788 
04. මච්.මම්.රම්බණ්ඩා මයා ග්රාම නිළධ්ාරි ලකකසහේන 072-3226504 
05. මක.සක.මස්ථ.ළමාසහේවා 

සමය 
ග්රාම නිළධ්ාරි ඇතිපකලාවල 071-2844205/ 

06. ඩබ්.ජි.මස්ථ.මම්.මන්.වික්රමර
ත්න මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි වත්සත්සගදර 077-4623615 

07. පී.ජි.සක.ජයවික්රම ජිනදාස් 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි මාත්ලාළිටිය 
දකුණ 

072-6196931/ 

08. යු.මච්.පී.ගාමිණි 
වික්රමාරච්චි මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගලගම  

09. යු.ඩබ්.තිස්ථස් හුලාංගමුව 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රත්ලවැව 071-8228890 

10. මන්.ඩි.ඩයස්ථ මිය ග්රාම නිළධ්ාරි මහසවල 071-4292649 
11. පී.ජ.ඒ.මම්.තිස්ථස් 

ඒකනායක මයා 
ග්රාම නිළධ්ාරි අස්ථගිරියසදොර

කුඹුර 
නැසගනහිර 

077-8805808/ 
071-6036638 

12. බී.ඩබ්.මස්ථ.ජනක කුමාර 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි මාලිගාත්ැන්න 072-4664151 

13. සක.මම්.මම්.මස්ථ.සක.කුල
තුාංග මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පරුලෑවත්ත් 075-5443141/ 
071-4471842 

14. බී.ජි.සක.කාන්ානා 
සස්ේවන්දි කුමාරි මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි මහසවල 
බටහිර 

077- 2904709 

15. ඩි.ආර්.යු. මකලිකාරත්න 
මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සදකසගොකල 071- 8313904 

16. අයි.ජි.ඒන්.මක.ආරියසස්ේන 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි අස්ථගිරිය 
සදොරකුඹුර 

071-5210249 
077-0423653 

17. මච්.මම්.වයි.ජි.සහේරත් මයා ග්රාම නිළධ්ාරි වකසපොල 072-4649295 
18. මච්.පී.මන්.ආර්.හරිස්ථාන්්ර 

මයා 
ග්රාම නිළධ්ාරි ඉඩාංගම 071-651-6477 

19. පී.ජ.සී.මක.ගුණරත්න 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි මාත්ලාළිටිය 071-4952310 

20. මන්.පී.ඩී.මන්.සක.සස්නවි
රත්න මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි මුරුත්වත්ත් 077-5367053 

21. ඒ.ඩි.ඩි.සක.මස්ථ.මම්.ඩි.ජී.
ආර්.ඩී.ස්මරසකෝන් මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇටිසපොල 
බටහිර 

077-
1428311/071-
7488505 

22. සක.ළි.දිස්ානායක මයා ග්රාම නිළධ්ාරි දුකලෑව 072-1408113 
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23. ඒ.බී.පී.පී.ඇකළිටිය මයා ග්රාම නිළධ්ාරි කවුඩුපැලැක
ල 

075-6477284 

24. සක.සක.මස්ථ.හුලාංගමුව 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පණසේරුව 071-8980842 
076-3531781 

25. ජි.ජි.ාන්්රරත්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි දීවිකල පතුර 071-37584425 
26. ඩබ්.ජි.ගුණතිලක බණ්ඩා 

මයා 
ග්රාම නිළධ්ාරි අලුත්ගම 077-4443485 

27. ඩබ්.සේ.ිම.වන්සස්ේකර මයා ග්රාම නිළධ්ාරි ඩන්කන් 
සපසදස් 

078-9060556 

28. ආර්.වි.ළි.රත්නසුරිය මයා ග්රාම නිළධ්ාරි පඩස්ථගිරිය 077-9168801 
29. මම්.මම්.ජි.සි.ජයන්තිකා 

මිය 
ග්රාම නිළධ්ාරි දීවිකල දකුණ 077-8257900 

30. මච්.මම්.සි.ප්රියන්ති මිය ග්රාම නිළධ්ාරි දිකකුඹුර 071-3106590 
072-9264639 

31. සිරිසස්ේන නාසගොකල මයා ග්රාම නිළධ්ාරි පඩගම බටහිර 072-6303430 
078-4536290 

32. ඒ.මම්.ඒ.මස්ථ.අත්ත්නායක 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි වාලසවල 072-4789632 

33. මච්.ළි.ඒ.ආර්.ගුණවර්ධ්න 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි අලුත්වත්ත් 072-6087874 

34. ඒ.මම්.ඉකබාර් මයා ග්රාම නිළධ්ාරි නිකසගොකල 
පතුර 

072-5354630 

35. සි.ඩබ්.ිම.මන්.ඩබ්.ළි.ජි.කුසු
මාවති මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි දිකකුඹුර 
බටහිර 

071-1697020 

36. ිම.ඩි.සී.සක.ජයරත්න සමය ග්රාම නිළධ්ාරි අලුත්ගම 
පතුර 

071-0429395 

37. සක.ආර්.ඇරැේවල මයා ග්රාම නිළධ්ාරි ආසලෝකගම 072-3910783 
38. සක.ජි.මස්ථ.කුමාරි 

ාන්ස්රස්ථන මිය 
ග්රාම නිළධ්ාරි මඩසදනිය 071-4656850 

39. මම්.ජි.ඩබ්.මම්.කුමාරි 
ජයවර්ධ්න මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි දීවිකල 077-5504916 

40. ආර්.මම්.ඒ.සක.රත්නායක 
මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පමුණුව 071-8313892 

41. ඊ.ඒ.ඩි.ඒ.මස්ථ.සස්ේනාරත්න 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇටිසපොල 071-7870020 

42. මස්ථ.ඩි.මම්.සේ.මක.දිස්ානා
යක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි දුකලෑව 
නැසගනහිර 

077-2550013 
071-3476475 

43. ආර්.ජි.ජි.මන්.රාජපකක 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි දළුසවල 072-1035813 

44. ජි.ජි. සප්රේමාන්්ර මයා ග්රාම නිළධ්ාරි නාසගොකල 071-3758495 
45. මච්.මම්.ඒ.නිකමිණි සහේරත් 

මිය 
ග්රාම නිළධ්ාරි මැදියාසපොල 071-4471843 

46. මන්.ජි.ඒ.සක.ස්මරනායක 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි පඩගම 077-8023874 
071-7719177 

47. ආර්.මම්.ඒ.සි.සක.රත්නාය
ක මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගම්මුකල 071-7215985 
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48. ඊ.මම්.ඪ.ඩබ්.යු.සක.නවර
ත්න මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි ත්කගහසගොඩ 077-4530894 
071-8064721 

49. ඒ.ඩබ්.ඩි.ඒ.සක. 
ස්මරසකෝන් සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සපොකවත්ත් 078-4609433 
071-9514981 

50. සක.ළි.ආර්. නිලන්ති 
කුමාරි මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගලලියශද 072-6504488 

51. මස්ථ.ආර්.මම්.ස්මරණායක 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි පතුරු 
මාත්සක 

072-9297132 

52. මච්.මම්.ඒ.සක.නිකමිනි 
සහේරත් මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි යටවත්ත් 071-4471843 

53. මම්.ජි.අයි.ජි.සක.ජයරත්න 
සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි රත්නින්ද 071-0116008 
072-7210518 

54. මස්ථ.ආර්.ඩි.සි.සක.ගුණරත්
න සමය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සමොට්ටුසවල 071-7618461 
078-3927557 

55. මක.මස්ථ.සක.සහට්ටිවාන 
මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ස්ැලගම  0778339177 

 
 
08.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - විමගමුව 

 

අනු 

අංක 

යෙ  යතුර 

 

ග්රාෙනිළධාරි 

වස්ෙ 

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ දු.අ. 

දේශපෞීගකතක දු.අ. 

01 ඒ. ජී. ඒ. ධ්ර්මසිරිවර්ධ්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි මාරක 066-2250039 071- 3760073 

02 ආර්. මම්. සස්සනවිරත්න 

බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 5163413 

03 මම්. යූ. ජී. ජී. කුමාරගුාංග මයා ග්රාම නිළධ්ාරි කරේගහවැව 066-2250039 072- 4652848 

04 සක. මම්. මන්. රත්නතිලක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සකඩියාංගල 066-2250039 071- 4752155 

05 ටී. ජී. ජී. මස්ථ. මන්. 

සත්න්නසකෝන් මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි සවසහරගල 066-2250039 071- 2991625 

06 මච්. මම්. ස්රත් රණසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි අලියාවල 066-2250039 077- 2012650 

07 ඊ. මම්. ඒ. අනුරුශධ් 

ඒකනායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හිිමලියාකඩ 066-2250039 071- 3760128 
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08 ජී. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ආර්. මම්. 

බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගැඹුරුඔය 066-2250039 071- 2712168 

09 ආර්. මම්. පී. ජී. රත්නායක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකන්දන 066-2250039 071- 4659430 

10 ජී. ජී. ආර්. ටී. අයි. බණ්ඩාර 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි අලිවාංගුව 066-2250039 071- 7015269 

11 පී. ආර්. අයි. කුමාරි මිය ග්රාම නිළධ්ාරි සටොප්වලළිටිය 066-2250039 071- 7570728 

12 මම්. මම්. පී. ජී. ාන්්රා 

සස්ෝමලත්ා මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි විහාරගම 066-2250039 071- 5638215 

13 ආර්. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ඒකනායක 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හදුන්ගමුව 066-2250039 071- 7634337 

14 ඩී. මම්. අනුර බණ්ඩාර 

දස්නායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකඔය 066-2250039 072- 4655030 

15 ඩී. ජී. මන්. ඩී. ස්මරීමර මිය ග්රාම නිළධ්ාරි තුන්හිරියාවැව 066-2250039 071- 4806593 

16 ආර්. ඩී. මන්. ටී. ඩී. ජී. ඩී. පී. 

රාජසිාංහ මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පලුළිටිය 066-2250039 071- 8216464 

17 සක. ජී. මම්. සේ. සමොහාන් 

වර්ණසූරිය මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රත්සත්ොටයාය 066-2250039 076- 9455225 

18 ආර්. මම්. විසේරත්න බණ්ඩා 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි මැදකනද 066-2250039 071- 3760066 

19 මස්ථ. බී. මස්ථ. ීමරසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි දුනුවිලළිටිය 066-2250039 071- 1932162 

20 ඒ. ජී. ඒ. ධ්ර්මසිරිවර්ධ්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි මාරක 066-2250039 071- 3760073 

21 ආර්. මම්. සස්සනවිරත්න 

බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 5163413 

22 මම්. යූ. ජී. ජී. කුමාරගුාංග මයා ග්රාම නිළධ්ාරි කරේගහවැව 066-2250039 072- 4652848 

23 සක. මම්. මන්. රත්නතිලක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සකඩියාංගල 066-2250039 071- 4752155 
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24 ටී. ජී. ජී. මස්ථ. මන්. 

සත්න්නසකෝන් මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි සවසහරගල 066-2250039 071- 2991625 

25 මච්. මම්. ස්රත් රණසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි අලියාවල 066-2250039 077- 2012650 

26 ඊ. මම්. ඒ. අනුරුශධ් 

ඒකනායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හිිමලියාකඩ 066-2250039 071- 3760128 

27 ජී. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ආර්. මම්. 

බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගැඹුරුඔය 066-2250039 071- 2712168 

28 ආර්. මම්. පී. ජී. රත්නායක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකන්දන 066-2250039 071- 4659430 

29 ජී. ජී. ආර්. ටී. අයි. බණ්ඩාර 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි අලිවාංගුව 066-2250039 071- 7015269 

30 පී. ආර්. අයි. කුමාරි මිය ග්රාම නිළධ්ාරි සටොප්වලළිටිය 066-2250039 071- 7570728 

31 මම්. මම්. පී. ජී. ාන්්රා 

සස්ෝමලත්ා මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි විහාරගම 066-2250039 071- 5638215 

32 ආර්. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ඒකනායක 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හදුන්ගමුව 066-2250039 071- 7634337 

33 ඩී. මම්. අනුර බණ්ඩාර 

දස්නායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකඔය 066-2250039 072- 4655030 

34 ඩී. ජී. මන්. ඩී. ස්මරීමර මිය ග්රාම නිළධ්ාරි තුන්හිරියාවැව 066-2250039 071- 4806593 

35 ආර්. ඩී. මන්. ටී. ඩී. ජී. ඩී. පී. 

රාජසිාංහ මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පලුළිටිය 066-2250039 071- 8216464 

36 සක. ජී. මම්. සේ. සමොහාන් 

වර්ණසූරිය මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රත්සත්ොටයාය 066-2250039 076- 9455225 

37 ආර්. මම්. විසේරත්න බණ්ඩා 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි මැදකනද 066-2250039 071- 3760066 

38 මස්ථ. බී. මස්ථ. ීමරසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි දුනුවිලළිටිය 066-2250039 071- 1932162 

39 ඒ. ජී. ඒ. ධ්ර්මසිරිවර්ධ්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි මාරක 066-2250039 071- 3760073 
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40 ආර්. මම්. සස්සනවිරත්න 

බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 5163413 

41 මම්. යූ. ජී. ජී. කුමාරගුාංග මයා ග්රාම නිළධ්ාරි කරේගහවැව 066-2250039 072- 4652848 

42 සක. මම්. මන්. රත්නතිලක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි සකඩියාංගල 066-2250039 071- 4752155 

43 ටී. ජී. ජී. මස්ථ. මන්. 

සත්න්නසකෝන් මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි සවසහරගල 066-2250039 071- 2991625 

44 මච්. මම්. ස්රත් රණසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි අලියාවල 066-2250039 077- 2012650 

45 ඊ. මම්. ඒ. අනුරුශධ් 

ඒකනායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හිිමලියාකඩ 066-2250039 071- 3760128 

46 ජී. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ආර්. මම්. 

බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගැඹුරුඔය 066-2250039 071- 2712168 

47 ආර්. මම්. පී. ජී. රත්නායක 

මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකන්දන 066-2250039 071- 4659430 

48 ජී. ජී. ආර්. ටී. අයි. බණ්ඩාර 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි අලිවාංගුව 066-2250039 071- 7015269 

49 පී. ආර්. අයි. කුමාරි මිය ග්රාම නිළධ්ාරි සටොප්වලළිටිය 066-2250039 071- 7570728 

50 මම්. මම්. පී. ජී. ාන්්රා 

සස්ෝමලත්ා මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි විහාරගම 066-2250039 071- 5638215 

51 ආර්. ජී. මස්ථ. මස්ථ. ඒකනායක 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි හදුන්ගමුව 066-2250039 071- 7634337 

52 ඩී. මම්. අනුර බණ්ඩාර 

දස්නායක මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි කුඹුකඔය 066-2250039 072- 4655030 

53 ඩී. ජී. මන්. ඩී. ස්මරීමර මිය ග්රාම නිළධ්ාරි තුන්හිරියාවැව 066-2250039 071- 4806593 

54 ආර්. ඩී. මන්. ටී. ඩී. ජී. ඩී. පී. 

රාජසිාංහ මිය 

ග්රාම නිළධ්ාරි පලුළිටිය 066-2250039 071- 8216464 

55 සක. ජී. මම්. සේ. සමොහාන් 

වර්ණසූරිය මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රත්සත්ොටයාය 066-2250039 076- 9455225 
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56 ආර්. මම්. විසේරත්න බණ්ඩා 

මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි මැදකනද 066-2250039 071- 3760066 

57 මස්ථ. බී. මස්ථ. ීමරසිාංහ මයා ග්රාම නිළධ්ාරි දුනුවිලළිටිය 066-2250039 071- 1932162 

58 ඒ. ජී. ඒ. ධ්ර්මසිරිවර්ධ්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි මාරක 066-2250039 071- 3760073 

59 ආර්. මම්. සස්සනවිරත්න 

බණ්ඩා මයා 

ග්රාම නිළධ්ාරි රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 5163413 

60 මම්. යූ. ජී. ජී. කුමාරගුාංග මයා ග්රාම නිළධ්ාරි කරේගහවැව 066-2250039 072- 4652848 

 
 
 
09.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - පකුදේශවල 
 
 

අනු 

අංක 

යෙ  යතුර 

 

ග්රාෙනිළධාරි 

වස්ෙ 

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ දු.අ. 

දේශපෞීගකතක දු.අ. 

01. මස්ථ. මච්. 
වික්රමසූරිය මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ත්ැන්න 066-2242628 072-9831649 

02 මස්ථ. ඒ. 
සස්ේපාලිකා මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මුවගල 066-2242628 070-2802899 

03 මන්. ඩබ්. මන්. පී.  
ජයවර්ධ්න මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ඕවිකල 066-2242628 071-0194483 

04 මච්. මම්. ජී. මස්ථ. 
පී. අසබ්රත්න 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි තිබ්බටුවාව 066-2242628 071-3761124 

05 මස්ථ. පී. සී. 
ජයවර්ධ්න මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි සදොඹගස්ථසදණිය 066-2242628 072-8506903 

06 මච්. මම්. පී. 
කුමාරිහාමි ( වැ. 
බ.) 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කැන්දසගොකල 066-2242628 071-3761199 

07 ඊ. ඩී. මක. ආර්. 
අත්ත්නායක මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි හලාංසගොඩ 066-2242628 078-7182559 

08 ජී. සේ. සී. මස්ථ. 
ලකකාණා මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි නාගහත්ැන්න 066-2242628 071-4897365 

09 ඊ. ශ්රියානි 
මධුෂිකා මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පහලසවල 066-2242628 071-7530901 

10 ඒ.ඒ.ඒ. අමරසිාංහ 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි සදහිළිටිය 066-2242628 077-1657918 



88 
 

11 ඒ. ඩී. ඩබ්. ඩී. 
සක. බී. 
විසේසුන්දර මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ර්රිේජල 066-2242628 071-3761747 

12 අයි. ජී. සශවිකා 
කුමාරි ප්රියන්ති 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පඩුළිහිකල 066-2242628 077-2589535 

13 ඒ. ජී. ජී. මන්. 
ාන්දුපාල මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ඕවිලිකන්ද 066-2242628 071-2508889 

14 මම්. ධ්ර්මකිර්ති 
සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මනස්කමඩ 066-2242628 0712047371 

15 ජී. ජී. අයි.සක. 
සිරිවර්ධ්න මිය  

ග්රාම  නිළධ්ාරි සහොරගහළිටිය 066-2242628 071-3761233 

16 අයි. ජී. මස්ථ. 
ගුණසස්ේකර මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වසශමඩ 066-2242628 071-2614023 

17 ඒ. ජී. මන්. 
පරණවිත්ාණ මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි අලවතුවල 066-2242628 071-5972709 

18 ඒ. ජී. මන්. 
පරණවිත්ාන මිය 
( වැ. බ.) 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පතිාංසගොකල 066-2242628 071-5972709 

19 ඊ. ඩී. සක. ජී. ජී. 
මස්ථ. මදිරිසිාංහ 
සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පන්වත්ත් 066-2242628 071-7098008 

20 ඩබ්. ජී. ජී. ඩී. 
සස්ෝමීමර සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කටුඅත්ත්ාමඩ 066-2242628 071-0590876 

21 ඊ. ඩී. සක. ජී. 
මන්. ාන්්රරත්න 
මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මකුසකමඩ 066-2242628 071-5607299 

22 අයි. ජී. මක. 
රත්නසූරිය මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වත්සත්සගදර 066-2242628 0726060075 

23 ආර්. මන්. මස්ථ. 
ධ්ර්මසස්ේන සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කිරිමැටියාව 066-2242628 071-3564629 

24 මක. ජී. මන්. 
සක. ජයවර්ධ්න 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පකසකකුඹුර 066-2242628 071-3070587 

25 සක. ඩී. 
ගුණරත්න මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වටසගොඩ 066-2242628 072-8413119 

26 පී. ජී. ජී. මස්ථ. 
අකවත්ත් මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ගලපඩසහේන 066-2242628 071-1294737 

27 මච්. මම්. මස්ථ. ජී. 
සහේරත් මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පකුසවල 066-2242628 077-5102597 

28 වයි. ජී. මස්ථ. 
ඉලාංගසකෝන මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි නාසගොකල 066-2242628 071-36500051 

29 මම්. ජී. මන්. මස්ථ. 
ීමරසිාංහ මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි නුගළිටිය 066-2242628 071-4968531 
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30 සක. ීම. මම්. 
සහේරත්විත්ාරණ 
මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි සබෝවත්ත් 066-2242628 072-4323117 

31 ආර්. ඒ. මස්ථ. 
මහානාම මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පඩුළිටිය 066-2242628 077-1879855 

32 ඩබ්. ජී. ටී. මන්. 
අසබ්රත්න මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ගුරලසවල පතුර 066-2242628 077-8032731 

33 ඒ. ඩබ්. ආර්. ඒ. 
සී. බී. 
විසේසුන්දර 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කන්සශමඩ 066-2242628 071-7285145 

34 සක. අයි.බී. 
ඒකනායක මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ගුරලසවල 
දකුණ 

066-2242628 071-8049945 

35 මච්. මම්. සී. මම්. 
සක. සහේරත් මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ත්වලාංසකොය 066-2242628 071-3761389 

36 මම්. ඊ. මම්. ටී. 
මස්ථ. මස්ථ. 
ඒකනායක මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි බලකඩුව 066-2242628 072-2547955 

37 මච්. මම්. පී. 
කුමාරිහාමි මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කළකළිටිය 066-2242628 0713761199 

38 ඒ. ඩබ්. මම්.අයි. 
ඩබ්. ආර්. 
අත්පත්තු 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වරකාමුර 066-2242628 071-8204503 

39 මස්ථ. ජී. මුණසිාංහ 
බණ්ඩා මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මීය සදණිය 066-2242628 075-8949235 

40 ඩබ්. මම්. ීම. අයි. 
සක. විසේරත්න 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වාරිසපොළ 066-2242628 071-8608802 

41 සක. මම්. මස්ථ. 
ජයරත්න මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වාරියසපොල 
වත්ත් 

066-2242628 071-8099675 

42 ඩබ්. ජී. මස්ථ. 
විමලීමර මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි සකොසහොිමලිසව
ල 

066-2242628 071-5907577 

43 යූ. ජී. පී. 
මාලසේකුඹුර මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කටුසදණිය 066-2242628 071-3558878 

44 අයි. මම්. සත්. 
කහවත්ත් මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි දුඹුසකොළ 066-2242628 0728012108 

45 මම්. මම්. පී. ආර්. 
මාරසිාංහ මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මානාසබොඩ 066-2242628 072-6599466 

46 මස්ථ. පී. සක. 
වික්රම පතිරණ 
මයා ( වැ. බ.) 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පරගහසවල 066-2242628 077-6544996 

47 සක. ඩබ්. මස්ථ. 
මස්ථ. ස්මරවික්රම 
මයා  

ග්රාම  නිළධ්ාරි මාසබ්රිය 066-2242628 071-1193972 

48 ආර්. ජී. මස්ථ. 
ගුණවර්ධ්න මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි මාරුසකොන 066-2242628 071-7793479 
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49 මස්ථ. පී. සක. 
වික්රමපතිරණ 
මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කඩුසවල 066-2242628 077-6544996 

50 ආර්. ජී. මස්ථ. 
ප්රියදර්ීයණී සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි රයිත්ලාසවල 066-2242628 077-6905358 

51 ජී.ඩබ්. ජී. ඩබ්. 
මස්ථ. සිරිවර්ධ්න 
මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පකපත්ළිටිය 066-2242628 071-3761097 

52 මම්. බී. 
අසබ්වර්ධ්න මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ඇකවල 066-2242628 077-0543400 

53 පී. ජී. මම්. සී. 
අසබ්වික්රම සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි රත්වත්ත් 066-2242628 077-8422423 

54 මස්ථ. පී. බී. 
විසේරත්න මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කුරීසවල 066-2242628 071-8097680 

55 ජී. ජී. ජී. 
ත්ැන්නසේ සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි ර්ජාසගොඩ 066-2242628 071-9775607 

56 ඩී. ඩබ්. සක. 
ඉලාංගසකෝන් මිය 
( වැ.බ.) 

ග්රාම  නිළධ්ාරි වැහිගල 066-2242628 071-9174841 

57 ඒ. ජී. ආර්. 
බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම  නිළධ්ාරි රාංගම 066-2242628 076-6866293 

58 ඩී. ඩබ්. සක. 
ඉලාංගසකෝන් මිය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි පහළ වැහිගල 066-2242628 077-6975044 

59 අයි.සක. ඩී. මස්ථ. 
මම්. ඒකනායක 
සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කාලිාංගාමඩ 066-2242628 071-3761072 

60 මස්ථ. පී. බී. 
විසේරත්න මයා ( 
වැ.බ.) 

ග්රාම  නිළධ්ාරි හුන්නස්ථගිරිය 
වත්ත් 

066-2242628 071-8097680 

61 ඩබ්. මස්ථ. පී. මම්. 
ජී. ළියසස්ේන මිය ( 
වැ.  

ග්රාම  නිළධ්ාරි කරගහහින්න 066-2242628 071-1032104 

62 ඒ. ජී. ඒ. මක. 
සුබසිාංහ සමය 

ග්රාම  නිළධ්ාරි කැන්දසගොකලා
මඩ 

066-2242628 071-3761749 
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10.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - යාපල 

 

 
අනු 

අං

ක 

නම ත්නතුර ග්රාමනිළධ්ාරි 
වස්ම 

සස්ේවා ස්ථාානසේ 
දු.අ. 

සපෞශගලික දු.අ. 

01 මච්.ඒ.මම්.දස්නායක මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ආතාවල 0662246298 077-1919964 

02 මෆථ.මච්.ඒමන්.ඩබ්.සිකවා 
මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ලිහිණිළිටිය 0662246298 072-4888842 

03 සක.පී.පී.ජී.සී.අසශෝක 
බණ්ඩාර මයා (වැ.බ) 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඕපකගල 0662246298        - 

04 ඩී.මම්.මන්.මස්ථ.දිස්ානාය
ක මිය (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි අඹන 
 

0662246298        - 

05 ඩබ්.බී.ජී.මස්ථ.සක.තිලක
රත්න සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සස්ේනාගම 0662246298 076-6197218 

06 මමි.ඩී.ආර්.මච්.සක.අමර
සස්ේන මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සමොරගහමඩ 0662246298       
0713757335 

07 මමි.ඩී.ආර්.මච්.සක.අමර
සස්ේන මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි කඹරව 0662246298 072-8465013 

08 මම්.සක.මස්ථ.සක.ජයසස්ේ
කර මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගකසපෝරුසගොක
ල 

0662246298 072-6460302 
071-3757273 

09 මච්.මම්.ජී.ඒ.මස්ථ.සහේරත් 
මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි හැලඹගහවත්ත් 0662246298 071-2189575 
071-7079537 

10 පී.ජී.ඉසනෝකා ප්රියදර්ශනි 
මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි දඹසගොකල 0662246298 078-3121552 

11 බී.මම්.මස්ථ.කුමාරිහාමි 
මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි බඹරගහවත්ත් 0662246298 077-6548010 

12 ඩබ්.ජී.රමලත්ා මිය 
(වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මාරාගමුව 0662246298       
0779119846 

13 ඩබ්.මම්.බී.ජී.සේ.බී.ීමරස්
සෘේ කර මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ර්බ්ිමලිය 0662246298 071-2251866 
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14 ටී.පී.ජී.නවරත්න මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇලගමුව 0662246298 077-1716037 

15 යූ.ජී.සී.ඒකනායක මයා 
(වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ත්ලාසගොඩ 0662246298 071-8049786 

16 ඩබ්.මම්.බී.ජී.සේ.බී.ීමරස්
සෘේ කර මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි කඩවත් 0662246298 071-2251866 

17 ඩබ්.මම්.පී.මන්.සක.අසබ්
රත්න මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මැදළිහිකල 0662246298 077-9119846 

19 පී.ජී.මහින්දරත්න මයා 
(වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගකබඩ 0662246298       - 

20 ඊ.මම්.ජී.මස්ථ. ඒකනායක 
සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සකෝන්ගසවල 0662246298 077-6538583 

21 ඩී.ඩී.පී.පදයාංගනී 
සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි රජාසවල 0662246298 071-4024446 

22 මච්.මන්.පී.ජයසිාංහ 
සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මිකලගහමුලත්ැ
න්න 

0662246298 071-9335828 

23 පී.ජී.මහින්දරත්න මයා ග්රාම නිළධ්ාරි සමොරසගොකල 0662246298 071-1913327 
22072-
4958639 

24 මස්ථ.ඩබ්.සක.සස්ේනානාය
ක මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ළිබඳහුඩුසගොකල 
(ඉහළ) 

0662246298 071-8229463 

25 ාලනි සච්ත්නා මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි අරාංගල 0662246298 071-3757399 

26 සක.ජී.මස්ථ.මන්.විජයවර්
ධ්න සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ළිබඳහුඩුසගොකල 
(පහළ) 

0662246298 078-3855624 

27 සක.පී.පී.ජී.සී. අසශෝක 
බණ්ඩාර මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි හඹරගහමඩ 0662246298 078-2954925 

28 යූ.ජී.සී.ඒකනායක මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි කරවිලසහේන 0662246298 0718049786 

29 ඩී.මම්.මම්.සක.දස්නාය
ක මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි කූිමයන්ගහඇල 0662246298 072-8175721 

30 ඩබ්.ජී.රමලත්ා මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි හාඩුසවල 0662246298 072-5239540 
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31 මච්.මම්.ජී.ළියරත්න මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි හාඩුව 0662246298 071-3757294 
072-4958639 

32 ඩී.මම්.මන්.මස්ථ.දිස්ානාය
ක මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සබෝවත්ැන්න 
වත්ත් 

0662246298 071-8982654 

33 ජී.ඩබ්.මස්ථ.වත්ස්ලා මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගාංඉමයාය 0662246298 077-9053836 

34 මච්.මම්.ජී.මන්.මන්.හුදුහු
ම්සපොල මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මීය ගහඇල 0662246298 071-2804087 

35 ඒ.ජී.සක.මම්.මක.ජී.බී.කු
මාරගම මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සදොඩම්අත්ත්ාවල 0662246298 072-4776705 

36 ජී.ඩබ්.ජී.ආනන්ද 
බාලසූරිය මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ිමිමල 0662246298 072-2011387 

37 ඒ.මම්.ඩී.මන්.අසබ්රත්න 
සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි නිකුල 0662246298 071-5182283 

38 මස්ථ.ඩබ්.සක.සස්ේනානාය
ක මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි නාපල 0662246298 071-8229463 

39 ටී.මම්.මන්.ජී.ගුණතිලක 
මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි පස්ථස්ත්ත්ෑව 0662246298        - 

40 ආර්.මම්.මස්ථ.බී.රත්නාය
ක මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සපනලසබොඩ 0662246298 075-6164518 

41 ඒ.ජී.සී.ස්සරෝජනී කුමාරි 
සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සම්කළිටිය 0662246298 071-1722502 

42 ඊ.මම්.අයි.මන්. 
ඒකනායක මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මුරුසත්ෝලුව 0662246298 071-3779286 
072-6953790 

43 සක.ජි.මස්ථ.සක.විජයවර්
ධ්න මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි දීයන්කඩුව 0662246298 072-7305263 

44 ඒ.මම්.ඒ.මස්ථ.අධිකාරි 
මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි වැවැත්ත්ෑව 0662246298 077-1346734 

45 ඒ.ජී.ප්රදීපා ස්තමාලි 
අලුත්සගදර මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි නාලන්ද 0662246298 071-8580914 
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46 ටී.මම්.මන්.ජී.ගුණතිලක 
මයා  
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සස්ේරුදණ්ඩාසපො
ල 

0662246298 077-8187010 

47 ඩබ්.ජි.මස්ථ.නානායකකා
ර මිය (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි පඩුසදණිය 0662246298            - 

48 ඩබ්.සක.ාමනි 
සකෞශලා මිය (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි අළුසගොකල 0662246298           - 

49 මච්.ඒ.ඒ.ඊ.ස්මරජීව මයා ග්රාම නිළධ්ාරි හර්ගස්ථයාය 0662246298 071-8383444 

49 ඒ.මම්.ඒ.අසබ්සිාංහ මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සබොබැකල 0662246298 071-2538954 

50 ඩබ්.සක.ාමනි 
සකෞශලා මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඇකසහේන 0662246298 077-6938682 
071-3757638 

51 ඩබ්.ජි.මස්ථ.නානායකකා
ර මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි මීය සගොකල 0662246298 071-8678680 

52 මම්.සක.මස්ථ.සක.ජයසස්ේ
කර මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි වම්බටුයාය 0662246298 071-3757273 

53 මච්.ඒ.මම්.දස්නායක මිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ආතාවල 0662246298 077-1919964 

54 මෆථ.මච්.ඒමන්.ඩබ්.සිකවා 
මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ලිහිණිළිටිය 0662246298 072-4888842 

55 සක.පී.පී.ජී.සී.අසශෝක 
බණ්ඩාර මයා (වැ.බ) 

ග්රාම නිළධ්ාරි ඕපකගල 0662246298        - 

56 ඩී.මම්.මන්.මස්ථ.දිස්ානාය
ක මිය (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි අඹන 
 

0662246298        - 

57 ඩබ්.බී.ජී.මස්ථ.සක.තිලක
රත්න සමනවිය 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සස්ේනාගම 0662246298 076-6197218 

58 මමි.ඩී.ආර්.මච්.සක.අමර
සස්ේන මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි සමොරගහමඩ 0662246298        - 

59 මමි.ඩී.ආර්.මච්.සක.අමර
සස්ේන මයා 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි කඹරව 0662246298 072-8465013 

60 මම්.සක.මස්ථ.සක.ජයසස්ේ
කර මයා (වැ.බ) 
 

ග්රාම නිළධ්ාරි ගකසපෝරුගකල 0662246298 072-6460302 
071-3757273 
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ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - රත්දේශ ො  

 

 

අනු 

අං

ක 

 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය අංක  

01 මස්ථ. මම්. මස්ථ. 
වික්රමසිාංහ මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් බණ්ඩාරසපොල 077 – 5813196 

02 ඩබ්. ජී. ඒ. පී. 
කුමාරනායක සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සගොඩසපොල ( වැ. බ.) 071- 8600429 

03 අයි. ජී. ශාන්ති 
මැගිලින් මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් වරාළිටිය 072- 4758040 

04 ආර්. මම්. ශ්රියානි 
මැණිසක සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සදොඹසගොඩ 077- 9618910 

05 ඩබ්. ජී. ඒ. පී. 
කුමාරනායක සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පඩහර්විද 071- 8600429 

06 මච්. මම්. සී. සක. 
නවරත්න 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පහල හර්විද 077- 2778698 

07 සේ. පී. ටී. සේ. පතිරන 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් හඟරන්කන්ද 077- 9871050 

08 ආර්. ඒ. පී. ටී. සක. 
රණසිාංහ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් මුවන්සදණිය 077- 3015751 

09 ජී. ජී. අසබ්රත්න 
බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සනළුවාකන්ද 071- 8321972 

10 ජී. මම්. සී. බී. 
ගකකන්ද මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ඊ - 368 බී -  
වැටැස්ථයාය 

071- 5687966 

11 ඩී. මස්ථ. සජෝතිපාල ග්රාම නිලධ්ාරීන් ඊ - 368 සී -  ළිටකන්ද 077- 0268611 
12 ජී. ජී. අසබ්රත්න 

බණ්ඩාර මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් කන්සශනුවර 

නැසගනහිර 
071 – 8321972 

13 ඊ. ජී. සී. පී. කුමාරි ග්රාම නිලධ්ාරීන් පකසකයාය 071- 8219952 
14 ඩබ්. පී. අයි. මම්. 

ජයසිාංහ මිය 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් මළිටමුකල ( වැ. බ. ) 077- 5299559 

15 සක. මච්. මම්. 
ජයරත්න බණ්ඩාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් අකවත්ත් 071- 8481385 

16 සක. මච්. මම්. 
ජයරත්න බණ්ඩාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් කන්සශනුවර බට. 071- 8481385 

17 මම්. පී. ජයීමර 
බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ත්ඹලගල 077- 1001466 

18 මම්. පී. ජයීමර 
බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ර්ාංචිසස්ළුවාකන්ද 077- 1001466 

19 මච්. මම්. මස්ථ. සක. 
සහකලරාව 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පකපත්ළිටිය 072- 3225994 

20 පී. ඒ. සිරිවරධ්න මිය ග්රාම නිලධ්ාරීන් පකසකසේරගම 071 - 3761024 
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21 මස්ථ. මම්. ටී. ඩී. සක. 
ස්මරසකෝන් මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සකොස්ථවාන පතුර 072- 6016633 

22 ඒ. ජී. ජයන්ත් 
කරුණාරත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පඩසේරගම 066- 2220674 

23 ඒ. ජී. ජයන්ත් 
කරුණාරත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් විහාරගම ( වැ. බ. ) 066- 2220674 

24 මස්ථ. ඩබ්. මම්. පී. මම්. 
අසබ්රත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ඉකිරියසගොකල 071- 2927250 

25 මස්ථ. මම්. ටී. ඩී. සක. 
ස්මරසකෝන් මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සකොස්ථවාන දකුණ 072- 6016633 

26 ඩී. මම්. ආනන්ද 
දිස්ානායක 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් මැද සේරගම 071- 5909446 

27 මච්. මම්. සී. බී. 
විසේරත්න මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් කයිනෑක 071- 8307969 

28 මච්. ඩී. බී. මස්ථ. 
ගුණතිලක 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පහල ඕවල 077- 0250401 

29 ඩී. මස්ථ. සජෝතිපාල 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් අලසකොලමඩ 077- 0268611 

30 යූ. ජී. ටී. ඒ. 
කුරුප්ර්ආරච්චි මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් පකසකගම 077- 4726200 

31 මච්. ඒ.ඩී. ගාමිණි මයා ග්රාම නිලධ්ාරීන් කයිකාවල 077- 7971001 
32 මච්. මම්. ඒකනායක 

බණ්ඩා මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් මදුරාසවල 077- 2618566 

33 පී. ර්වසන්න්්රන් මයා ග්රාම නිලධ්ාරීන් සලෝන්වික 071- 3764382 
34 මච්. ඒ. ඩී. ගාමිණි 

මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් පඩගම 077- 7971001 

35 අයි. ජී. මන්. 
දිස්ානායක මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සබෝගම්බර වැ. බ.  077- 8813005 

36 මච්. සක. සක. මන්. ද 
සිකවා සමනවිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ගාසකසකොලුව 077- 8512462 

37 ඩබ්. පී. අයි. මම්. 
ජයසිාංහ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් ඉහල ඕවල 077- 5299559 

38 අධිකාරම් ග්රාම නිලධ්ාරීන් ගන්ස්රසපොල 071- 2715732 
39 පී. සක. ජී. මස්ථ. බී. 

ආර්. පකසකකුඹුර 
සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් මාපස්ථස්ාසගොකල 071- 3760665 

40 ආර්. මම්. ඒ. සක. 
රාජපකක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සබෝධිසකොටුව 077- 4420835 

41 මච්. මම්. මස්ථ. පී. 
සහේන්සදණිය 
සමනවිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සවරළුගස්ථත්ැන්න 077- 5370354 

42 ආර්. ඒ. ආර්. 
දස්නායක මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් වනරානිය 077- 9686306 

43 ඩබ්. ඒ. ඩී. බී. 
විසේසූරිය මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් බඹරකිරි ඇකල 077- 6267098 
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44 පී. ඩබ්. මම්. සමන්ඩිස්ථ 
සමය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් මැදවත්ත් 077- 5140936 

45 ඩබ්. ජී. විසේසිාංහ මයා ග්රාම නිලධ්ාරීන් මඩකුඹුර 072- 5726633 
46 මම්. බී. හුලාංගමුව 

මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් රත්සත්ොට 077- 1799152 

47 මම්. බී. හුලාංගමුව 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සවලන්ගහවත්ත් 077- 1799153 

48 ඩබ්. ඒ. ඩබ්. ඩබ්. 
සපසර්රා සමනවිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් කුරුවාව 071- 3761049 

49 ටී. ජී. ප්රියන්ත් කුමාර 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් සහොරසගොකල 071- 0139611 

50 ඩබ්. සක. 
කළුවැකසගොඩ මිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් නිකවැකල 075- 5587649 
066- 2255037 

51 ඩබ්. ජී. විසේසිාංහ මයා ග්රාම නිලධ්ාරීන් දන්කන්ද 077- 7168954 
52 ඩී. ජී. මක. මම්. 

බණ්ඩාර මයා 
ග්රාම නිලධ්ාරීන් සපොකවත්ත්ාකන්ද 077- 4186651 

53 මක. පී. යූ. ගීත්ාාංජන 
මයා 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් කිරිමැටියාව 071- 0797478 

54 මම්. මම්. පී. මච්. මක. 
ීමරරත්න සමනවිය 

ග්රාම නිලධ්ාරීන් දඹසගොකල 077- 8224446 
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10. ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - ලේගල 

 

යෙ  යතුර 
ග්රාෙ නිළධාරි 

වස්ෙ 

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු.ක.අ 

දේශපෞීගකතක 

දු.ක.අ 
නිවදේශස්ේ 

දු.ක.අ 

Skype/i
mo/wh
atsqpp

/ 
twitter
/viber 

ආර්.ජී.මස්ථ.සක. 
බණ්ඩාර මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

මිණිරන්කැටිය 0662275039 071-6408525 -  

ආර්.ජී.මස්ථ.සක.බණ්
ඩාර මයා ( වැ.බ. ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

කිවුසකවාඩිය 0662275039 071-6408525 -  

ඒ.ජී.පී. විමලසිරි 
මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

සශවාලසදණිය 0662275039 071-8024058 0665681139  

මම්.ජී. සප්රේමසිරි 
බණ්ඩා මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

හකමිණිය 0662275039 071-4005430 0723227498  

මම්.ජී. සප්රේමසිරි 
බණ්ඩා මයා (වැ.බ.) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

රණමුසර් 0662275039 071-4005430 0723227498  

ඊ.මම්.ජී.සක. 
ඒකනායක මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

දාස්ථගිරිය 0662275039 071-3759947 0663662810  

ඩබ්.මම්.පී.ජී.යූ. 
කළුබණ්ඩාර මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

සමොරත්ැන්න 0662275039 071-2446188 0663686188  

ඒ.ජි. ජයතුාංග මයා 
ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

කන්සශළිටවල 0662275039 071-2445338 -  

සක.මම්.ජී.ජී. 
විසේරත්න මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ඉලුකකුඹුර 0662275039 071-2528851 0663664452  

සක.මම්.ජී.ජී. 
විසේරත්න මයා ( 
වැ.බ. ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

කහගල 0662275039 071-2528851 0663664452  

මච්.මම්. ලලිත් 
රාජපකක බණ්ඩා 
මයා  

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

අකරහැඩිය 0662275039 071-2993132 -  

ඊ.මම්.සී.සක. 
ඒකනායක මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

සපොත්ත්ටසවල 0662275039 071-7097735 0713394541  

මච්.මම්.පී.ජී. 
මුතුබණ්ඩා මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

මහළසකොටුව 0662275039 
071-7624750 
 

0662053366  

මච්.මම්.පී.ජී. 
මුතුබණ්ඩා මයා ( 
වැ.බ.) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ගඟල 
ර්වකළිටිය 

0662275039 
071-7624750 
 

0662053366  

ඊ.මම්.යු.ජී.ආර්.සහේම
න්ත් මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

රත්නින්ද 0662275039 071-0144921 0663664145  

ඊ.මම්.යු.ජී.ආර්.සහේම
න්ත් මයා ( වැ.බ. ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

දිවුකගස්ථපත්න 0662275039 071-0144921 0663664145  

ආර්.මම්.මම්.ජී.මම්.ඩි
. නවරත්න මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

දම්මන්ත්ැන්න 0662275039 071-3268813 0665615644  
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ආර්.මම්. ර්ාංචිබණ්ඩා 
මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

කළුගඟ 0662275039 071-5375384 0663666750  

ඩබ්.ජී. ගාමිණි 
දිස්ානායක මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

මාඔය 0662275039 071-6053545 -  

ඒ.ජී. විශාකා 
ඒකනායක මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

සකකඔය 0662275039 071-4007142 0663686188  

ඒ.ජී ඒ.ජී. ජයසිාංහ 
මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

හත්සත්ොට 
අමුණ 

0662275039 
071-3375588 
071-9375975 

0662225045  

ජී.ජී. ධ්ර්මීමර්ති 
මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ඇටන්වල 0662275039 071-5291157 0663684200  

ජී.ජී. ධ්ර්මීමර්ති 
මයා (වැ.බ. ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ළිටවල 0662275039 071-5291157 0663684200  

මම්.ජී. දිස්ානායක 
මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ඉමාඩුව 0662275039 071-9175254 -  

මච්.මම්.ජී.සක. 
සහේරත් මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

වැලිවරණා 
සගොකල 

0662275039 0713759761 -  

සක.මම්.ජි.සක. 
සකෝනාර මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

වැකසකවල 0662275039 0713759716 -  

ඩී.මම්.ඩී.සක. 
දිස්ානායක සමය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

සගෝණවල 0662275039 0713759992 0665687113  

ඊ.මම්.මස්ථ.පී.සක. 
ඒකනායක සමය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

කරතමුකල 0662275039 071-9290545 0663668063  

ඩබ්.මම්.සක.ජි.ටී.පී.
ීමරසස්ේකර මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ලසකගල 0662275039 071-3759769 0663664154  

ජී.ජි.මස්ථ.සක.නවරත්
න මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

පකසකගම 0662275039 071-3759973 0663683740  

ජී.ජි.මස්ථ.සක.නවරත්
න මයා (වැ.බ. ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

නාරාංගමුව 0662275039 071-3759973 0663683740  

පී.මම්.ජී.සී.බී.අසබ්සි
ෘාංහ මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

රඹුකඔළුව 0662275039 071-5743513 0663662025  

පී.මම්.ජී.සී.බී.අසබ්සි
ෘාංහ මයා (වැ.බ) 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ගඟසහේන්වල 0662275039 071-5743513 0663662025  

ඊ.මම්.ඩී.ජී.ඩී.ඩී.සක.
ඒකනායක මිය 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

මැදඇළ 0662275039 071-3759986 0663684662  

ඊ.මම්.පී.ජී.ඩී.මස්ථ.ඒ
කනායක මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ගුරුසවල 0662275039 071-3759984 0665611218  

ඩබ්.ජී.සේ.සක.වරක
ෘාමුර මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

රාවණාගම 0662275039 071-3759719 0663666147  

ඩබ්.ඒ.ඒ.ආර්. ද 
අකවිස්ථ මයා 

ග්රාම 
නිළධ්ාරි 

ගකසගදවල 0662275039 071-8475979 0662246210  



100 
 

ඇමුම්ෙ 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේශේ,දේශපොසිසිදේශේ ො මුදවා ගැනීදේශම් කණ්ඩා ම්වල ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි 

නිළධාරින් 

ො දේශම දිස්ථත්රි්වකදේශේ ප්රධාය දේශපොකතස්ථ නිළධාරීන්  

අනු 

අංක 
යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

01 (සේ. සපො. අ.) මස්ථ. මම්. ඒ. ස්මරසකෝන් 
මයා - ජථයේකථඨ පොල ස්ථ අධ් කාර  

066 - 2222227 071 - 8228850 
071 - 8591079 

066 - 2222550 

02 (ස්. සපො. අ.) මම්. ඩී. පවිත්ර දයාරත්න මයා - 
ස්හකාර සපොලිස්ථ අධිකාරි 1 

066 - 2222416 071 – 8562806 
077 - 7266868 

066 – 2224753 

03 (ස්. සපො. අ.) මස්ථ. මන්. මම්. මම්. ජී. මස්ථ. 
සක. මීය ගහකුඹුර මයා - ස්හකාර සපොලිස්ථ 
අධිකාරී 11  

066 - 2222539 071 – 8591086 
077 - 9864106 

066 – 2224755 

04 (ස්. සපො. අ.) වයි. මම්. ජී. ඩබ්. මස්ථ. සක. 
සගොඩකුඹුර මයා - ස්හකාර සපොලිස්ථ අධිකාරී 
111 

066 - 2224926 077 – 3037577 - 

05 (ස්. සපො. අ.) ඩී. මස්ථ. සක. ර්කථප කුමාර මයා 
- ස්හකාර සපොලිස්ථ අධිකාරී දඹුකල 

066 - 2284826 071 – 8591090 
077 - 7418797 

066 – 2284826 

 

ො දේශම දිස්ථත්රි්වකදේශේ දේශපොකතස්ථ ස්ථාාය පිළිබඳ  දේශ ොරතුරු 

 

අනු 

අංක 
යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

06 (ප්ර. සපො. ප) ජී. ඒ. මස්ථ. පී. අසබ්සිාංහ මයා  
ස්ථාානාධිපති මාත්සක 

066 - 2222226 071 - 8591082 066 – 2222223 

07 (ප්ර. සපො. ප.) ස්ාරානාත් ස්මරසකෝන් මයා 
ස්ථාානාධිපති - දඹුකල 

066 – 2284703 
066 - 2284722 

071 – 8591091 
071 - 7069063 

066 – 2284722 
 

08 (සපො. ප. ) ඊ. මස්ථ. දීපාක කුමාර මයා 
ස්ථාානාධිපති - මහසවල 

066 - 2247222 071 - 8591084 066 – 2247222 

09 (සපො. ප.) ඩබ්. පී. සිසිර බණ්ඩාර මයා 
ස්ථාානාධිපති - රත්සත්ොට 

066 - 2255224 071 – 8591083 
077 - 3846385 

066 -2255224 

10 (සපො. ප.)ආර්. සක. බී. වෑත්ත්ෑව මයා 
ස්ථාානාධිපති - යටවත්ත් 

066 - 2056888 071 – 8591085 
077 - 7707625 

066-2056888 

11 (සපො.ප) ඒ.සි.රාජපකක මයා, ස්ථාානාධිපති - 
නාපල 

066-2246222 071-8591088 
077-3135380 

066-2246222 

12 (සපො.ප) මච්.මම්.ිම.සේ.විසේවර්ධ්න මයා 
,ස්ථාානාධිපති - ලේගල 

066-3669224 071-8591087 
071-4393790 

066-3669224 

13 (සපො.ප) කුමාරසිාංහ මයා, ස්ථාානාධිපති - 
විකගමුව 

066-2250092 071-8591089 
071-3368834 

066-2250092 
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14 (සපො.ප) සක.ඒ.ඊ.මන්.දිකරුක මයා, 
ස්ථාානාධිපති - ගසකසවල. 

066-2289222 071-8591092 
077-3368837 

066-2289222 

15 (සපො.ප) ප්රදීප් කුමාර මයා,ස්ථාානාධිපති - 
සීගිරිය 

066-2286222 071-8591093 
 

066-2286222 

 

දේශකොට්ඨාක භාර මුලස්ථාාය , යුධ ෙමුදා කඳවුර, රින ලාවල,පකුදේශවල. 

අනු 
අාංක 

     නම ත්නතුර සස්ේවා ස්ථාානය සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

ජාංගම දුරකත්න 
අාංකය 

Skype/ imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/viber 

1.  ලුතිත්න් කර්නක ජි. 
වික්රමසේ 

සකොට්ඨාශ 
ාාර 
නිලධ්ාරි 

පකුසවල 
අනුකණ්ඩය 

081-3993744 077-7276503/ 
0711304904 

      077-
7276503 

       

2.  කළිත්න් 
මම්.ආර්.මස්ථ.මස්ථ.වි
සේරත්න 

නිළධ්ාරි 
අනසදණ 

සබෝවත්ැන්න 
අනුකණ්ඩය 

081-3993743 077-2962627/ 
0788170943 

       077-
2962627 

       

3.  ලුතිත්න් 
මක.ඒ.මම්.අයි.සි.ම
ධුවන්ත් 

අනුඛ්ණ්ඩාා
ර නිළධ්ාරි 

කරගස්ථත්ැන්න 081-3993742 077-1282530/ 
071-9845487 

       077-
1282530 

 

සීගිරි  - ගුවන් හුෙදා කඳවුර 

අනු 
අාංක 

     නම ත්නතුර සස්ේවා 
ස්ථාානය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

Skype/ imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/viber 

1.  ගෘප් කළිත්ාන් හර්ක 
ජයතිලක මයා 

ගෘප් 
කළිත්ාන් 

සීගිරිය ගුවන් 
හමුදා කතවුර 

066-
2286111 
066-
2284725

  

077-
2229153

  

- - 
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පලමුවය විදේශකේෂ බලකා දේශර්ජිදේශම්න්තුව, දේශකොදේශෙොලන්වල. 

අනු 
අාංක 

     නම ත්නතුර සස්ේවා ස්ථාානය සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

Skype/ imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/viber 

1.    පලමුවන විසශේක 
බලකා 

සර්ජිසම්න්තුව, 
සකොසහොලන්වල. 

066-
2247218 
066-
2247351 

   

 

8 වය බළඇණි  ගජබා දේශරජිදේශම්න්තුව,  වලංදේශකො ,පකුදේශවල 

අනු 
අාංක 

     නම ත්නතුර සස්ේවා ස්ථාානය සස්ේවා ස්ථාානසේ 
දුරකත්න අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

1.  වයි.ජී.ටී.මම්.අඹකුඹුර 
මයා 

කළිත්ාන් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-7998567 

2.  පී.ජයන්ත් මයා ව/ස්ැරයන් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-8383148 

3.  ඊ.ඩී.නිශාන්ත් මයා ස්ැරයන් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-5035163 

4.  මක.ජී.දස්නායක මයා ස්ැරයන් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-8481471 

5.  මම්.අයි.සුස්න්ත් මයා සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-3854305 

6.  මම්.මස්ථ.විමලසිරි මයා සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-1720084 

7.  ජී.සක.ජී.සිරිවර්ධ්න 
මයා 

සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 076-6496693 

8.  මම්.ජී.සක.ප්රියන්ත් 
කුමාර මයා 

සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-8428100 

9.  ඩී.ඩී.ආර්.කුමාර මයා සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-2694902 

10.  පී.මම්.කනගරත්න 
මයා 

සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-4271574 

11.  ටී.සක.ලකමාක මයා සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-7449854 

12.  මම්.ඩී.සිසිර කුමාර 
මයා 

සකෝප්රක 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-6302238 

13.  මම්.ඩී.දස්නායක මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-0190457 

14.  බී.ඩබ්.මස්ථ.මුදලිසහට්ටි
සේ මයා 

ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-9489081 
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15.  මස්ථ.මච්.අයි.යූ.කුලරත්
න මයා 

ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 072-6446776 

16.  සේ.ඩී.ජයවර්ධ්න මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-3167286 

17.  මච්.ඒ.සුජීව මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 071-1227181 

18.  මස්ථ.මච්.කුලරත්න මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 072-7588679 

19.  සක.මම්.ස්ාංජීව මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-2957808 

20.  සක.පී.ප්රියන්ත් මයා ලාසකෝ 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-0834502 
 

21.  ටී.මම්.සක.දිස්ානායක 
මයා 

ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 072-3568542 

22.  ආර්.මම්.කුමාර මයා ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 078-3155710 

23.  සක.ජී.ඩී.ාතුරාංග මයා ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-2568692 

24.  පී.මම්.ර්කථපකුමාර මයා ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-5737904 

25.  සක.මක.ඩී.ීම.ජයලත් 
මයා 

ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 077-8762490 

26.  සක.මම්.සී.මම්.කුලසස්ේ
කර මයා 

ස්ාසස් 8 වන බළඇණිය ගජබා 
සරජිසම්න්තුව 

025-3897553 075-4818653 
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ඇමුම්ෙ 05 

ො දේශම ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාකදේශේ ග්රාමීය   ආපදා කමිටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධව විස්ථ ර 

 

01.අඹන්ගග දේශකෝරදේශම 

ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - ගුරුබැබිල වස්ෙ 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER / 

VIBER 

01 ඩබ්.මම්.සරොකාන් 

වික්රමසිාංහ 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ගුරු බැිමල 071-1011514   

02 ඩී.මම්.ාාමින්ද 

දස්නායක 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

ගුරු බැිමල 077-9090830   

03 මස්ථ.මම්.සුනික 

සස්නවිරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ගුරු බැිමල 077-5588108   

04 ඩබ්.මම්.අනික ආනන්ද 

බණ්ඩාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගුරු බැිමල 076-3134262   

05 අයි.ජී.ඒකනායක 

බණ්ඩා 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව  

ගුරු බැිමල 071-8173649   

 

ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - රින ලාව වස්ෙ 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/

TWITTER / 

VIBER 

01 ආර්.මම්.ඒ.ජී.නිලන්ත් 

නිසරෝක රත්නායක 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රයිත්ලාව 077-5534762   

02 ඒ.ඒ.නිස්ාංක ස්මන් 

බණ්ඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

රයිත්ලාව 077-1119737   

03 සක.ජී.ස්මරසකෝන් 

බණඩා 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

රයිත්ලාව 071-0116103   

04 පී.ජී.ජයලත් බණ්ඩාර 

ඒකනායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රයිත්ලාව 077-3256201   

05 ඒ.ජී.ස්ාලිය රාේධ්ම්මික 

බණ්ඩාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව  

රයිත්ලාව 077-7436007   
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ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - හුම්කැදේශට් වස්ෙ 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/  

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01 සක.මස්ථ.ඒ.ළියදාස් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

හුණුකැසට්    

02 මම්.සිරික කුමාරසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

හුණුකැසට්    

03 මම්.ඒ.අමරවාංශ 

ජයසකොඩි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

හුණුකැසට්    

04 ජී.ජී.සජෝතිපාල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හුණුකැසට්    

05 මම්.ටී.ජී.පපාලි 

නන්දසස්ේන 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව  

හුණුකැසට්    

 

 

ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - තිචේබටුක ය වස්ෙ 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01 සක.මක.සුමනාවතී ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

තිබ්බටුකත්න    

02 ඩී.ජි.මුනින්්ර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

තිබ්බටුකත්න 077-0692360   

03 දිසන්කථ නවරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

තිබ්බටුකත්න 077-8128852   

04 ිම.මම්.ඉන්්රානි 

මැණිසක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව තිබ්බටුකත්න 072-616155   

05 ඩී.ජී.ාන්්රසස්ේන ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව  

තිබ්බටුකත්න 072-5611336   
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ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - කවුඩාගම්ෙය වස්ෙ 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/

TWITTER/        

VIBER 

01 ඩී.ජී.හාංමැණිසක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කවුඩාගම්මන 077-1034878   

02 ඒ.ජි.රත්නායක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

කවුඩාගම්මන 077-5860484   

  03 ආර්.ජී.දීළිකා ස්තමාලි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

කවුඩාගම්මන 077-3435230   

04 ආර්.ඒ.ජී.බණ්ඩාර 

මැණිසක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කවුඩාගම්මන  066-

5612060 

 

05 ඩී.සස්නවිරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව  

කවුඩාගම්මන  066-

3661606 

 

 

 

 
ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - පමදේශම ැන්ය වස්ෙ 
 
    

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01 සිත්ත්යියා සිවකුමාර් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පකසකත්ැන්න 077-8282463   

02 යූ.ජී.සිරික සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

පකසකත්ැන්න 077-6469627   

03 ඩබ්.ඒ.සස්නරත් 

ආරියරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

පකසකත්ැන්න 077-6228235   

04 මන්.ජී.ළියදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකත්ැන්න 077-1923716   

05 සක.ජී.පපසස්ේන ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව  

පකසකත්ැන්න 077-4419772   
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ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් - ්වදේශලෝඩා වස්ෙ 
 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01 ඩී.මම්.බණ්ඩාර මැණිසක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කසලෝඩා 077-2949054   

02 බී.ඩී.ඩී.ගුණසස්ේකර  කසලෝඩා 076-9372142   

03 ඩබ්.සක.ජී.මාංජුල 

බණ්ඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

කසලෝඩා 077-1884133   

04 මම්.ජී.අනුර ශාන්ත් 

ගුණවර්ධ්න 
 කසලෝඩා 077-3359419   

05 මම්.ජී.නන්දාවතී ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

කසලෝඩා 077-2977694 066-

5614239 

 

06 ඩී.ඩබ්.දමයන්ති යටවර  කසලෝඩා    

07 බී.ඩී.ඩී.ශාමා 

ගුණසස්ේකර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කසලෝඩා 076-5390460   

08 මම්.ජී.කරුණාවතී  කසලෝඩා    

09 යු.ජී.සිරිනන්ද ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව  

කසලෝඩා 071-7624745   

10 සක.මක.පපාලි 

ගුණසස්ේකර 

 කසලෝඩා 072-5226023   

  

11 

මක.බී.බණ්ඩාර  කසලෝඩා 071-8241908   

 

02.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - දඹුමල 

 
ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් 
 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ඩබ්.ජි.ාන්දන අතුල 

කුමාර සහේරත් 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඉනාමළුව 077-2019605   



108 
 

02. 
ඩබ්.මච්.මම්.ජයන්ති 

කුමාරි 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඉනාමළුව 072-2716260   

03. 
මස්ථ.ජි.සක.සඩන්සික 

ස්මරසකෝන් 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඉනාමළුව 077-8078837   

04. සි.මම්.අයි.සක.ගලගම ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉනාමළුව 077-4548621   

05. 
ඩි.මම්.ඕ.ඩබ්.ස්ාංජිව 

ස්නත් බාංඩාර දිස්ානායක 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඉනාමළුව 077-1062673 

066-

2056410 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.ජි.ළියසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කළුන්දෑව 

අළුත්ගම 
- 066-

5613744 
 

02. ඒ.ජි.ජයතිලක 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

කළුන්දෑව 

අළුත්ගම 
072-4811260   

03. සක.ජි.ළියසස්ේන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

කළුන්දෑව 

අළුත්ගම 
072-9695781   

04. වි.ජි.ර්ාංචිරාල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
කළුන්දෑව 

අළුත්ගම 
071-7478122   

05. සක.ජි.රණසිාංහ 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කළුන්දෑව 

අළුත්ගම 
077-6479730   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ජි.මාංගලිකා කුමාරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
රත්මකකටුව 075-6969243   

02. ඒ.ජි.ඉසනෝකා 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
රත්මකකටුව 071-3704809   

03. ඒ.ජි.පත්මසිරි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
රත්මකකටුව 072-9029233   
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04. ආර්.ජි.මස්ථ.ාන්්රා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්මකකටුව 071-5210517   

05. 
ඩබ්.ඩි.මම්.නන්දාවති 

කුමාරිහාමි 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
රත්මකකටුව 071-4848852 

066-

5610315 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.සිරියා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නාගලවැව 077-9513452   

02. 
මම්.ජි.කුසුම්සිරි 

ආරියරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
නාගලවැව 077-5074229   

03. සක.ජි.ාමින්ද ප්රියදර්ශන 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නාගලවැව 072-2515926   

04. සක.ජී.අමරදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාගලවැව 077-6892310   

05. ඒ.ජී.රාංජිත් දයානන්ද ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
නාගලවැව 072-4191795   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.බී.අළුවිහාසර් 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඹුකල නගරය - 

066-

2284507 
 

02. මාංජු සිකුරාධිපති සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
දඹුකල නගරය 072-6598653   

03. ඩි.මස්ථ.නිශාන්ත් රූපසිාංහ 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඹුකල නගරය 072-4126611   

04. ළි.ජි.මස්ථ.ලියනසේ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඹුකල නගරය - 
066-

2283225 
 

05. හාලියශද මයා 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
දඹුකල නගරය 075-5939260   
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අ

නු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු 

නිළධාරීන් 

වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IM

O/ 

WHATSAP

P/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.රාංජිත් 
ර්ර්ව අණතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

යකකුරාගල 

පතුර 
077-5568420   

02. මම්.ඩබ්.ඒ.ිම.මස්ථ.නරායන  
යකකුරාගල 

පතුර 
077-6723370   

03. 
ප්රියන්ත් සහේරත් 

ත්ලාසගොඩ 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

යකකුරාගල 

පතුර 
071-2400837   

04. සුස්න්ත් රත්නායක  
යකකුරාගල 

පතුර 
-   

05. මච්.ආර්.ප්රියන්ත් කුමාර 
ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

යකකුරාගල 

පතුර 
-   

06. 
ිම.ජි.ස්ම්පත් සස්ෞම 

කුමාර 
 

යකකුරාගල 

පතුර 
-   

07. 
ආර්.මච්.ජි.දීපානි 

ස්මරසස්ේකර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 

යකකුරාගල 

පතුර 
071-3358043   

08. ළි.ඩබ්.ජි.කාාංානා  
යකකුරාගල 

පතුර 
-   

09. සේ.ඒ.ඇසලකස්ැන්ඩර් 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

යකකුරාගල 

පතුර 
-   

10. නිේටන් බාලසුරිය  
යකකුරාගල 

පතුර 
077-4210120   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ඩබ්.මම්.ඒ.ජි.නිමක 

වර්ණසුරිය 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කණ්ඩලම 077-2725305   

02. 
ආර්.ජි.සස්ේනාධිර 

දිස්ානායක 
 කණ්ඩලම -   

03. 
ඩබ්.මම්.ඩි.ජි.ආර්.මස්ථ.වර්

ණසුරිය 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කණ්ඩලම 077-7213035   

04. මම්.ජි.සස්ේනානායක  කණ්ඩලම 077-1752699   

05. 
ඩි.මම්.වස්න්ත් කුමාර 

බණ්ඩාර 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කණ්ඩලම 077-7140349   

06. ඩි.ඩබ්.ජි.සස්නවිරත්න  කණ්ඩලම 077-6170109   

07. 
ඩබ්.මම්.ාන්්රා 

වර්ණසුරිය 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කණ්ඩලම -   

08. 
ඩබ්.මම්.අයි.රන්සි 

නදිකා කරුණාරත්න 
 කණ්ඩලම -   

09. ඩබ්.මම්.ඒ.ජි.පාලිත් 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කණ්ඩලම 071-2271287   

10. 
ඩබ්.මම්.අයි.ජි.රාංජිත් 

වර්ණසුරිය 
 කණ්ඩලම 077-3320757   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
මච්.මම්.ඩබ්.ජි.මච්.අබයරත්

න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
විකහත් 071-2316771   

02. සක.ජි.නිමක කරුණාරත්න 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
විකහත් 072-4909615   

03. අයි.වි.ජි.ළියතිස්ථස් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
විකහත් 072-2290173   
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04. මච්.මම්.ඩබ්.ජි.කුමාරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව විකහත් 077-2038218   

05. සක.ජි.නිහාකසිාංහ 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
විකහත් 075-7518622 

066-

5683525 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.ජි.පපාලි 

ාන්්රරත්න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නිකවටවන 072-4820305   

02. ටි.මම්.නජාස්ථ 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
නිකවටවන 077-4013470   

03. ඊ.මම්.ජි.සිරික  ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නිකවටවන 072-6263605   

04. සේ.ඒ.අන්වර් ස්්රාන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිකවටවන 077-8771265   

05. ඒ.නන්ද අසබ්වර්ධ්න 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
නිකවටවන 077-9638620   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.සිරිවර්ධ්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කසලෝගහඇල 071-3084523   

02. ඒ.ඒ.අනික වික්රමසිාංහ 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කසලෝගහඇල 071-1466201   

03. ආර්.ිම.ඒකනායක 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කසලෝගහඇල 071-3500160   

04. 
ආර්.ඩබ්.මම්.ආර්.ඕ.සහේ

මලත්ා 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කසලෝගහඇල 077-5531684   

05. සක.ළි.දස්නායක 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කසලෝගහඇල 071-3464946   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.සක.මස්ථ.බාංඩාර 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සලනසදොර 

දකුණ 
071-6845633   

02. 
මච්.මම්.අයි.විසේසිාංහ 

බාංඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

සලනසදොර 

දකුණ 
071-7449584   

03. මච්.මච්.සුසික සහේරත් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සලනසදොර 

දකුණ 
077-6440746   

04. මච්.මම්.ස්මරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
සලනසදොර 

දකුණ 
072-5726903   

05. 
මච්.මම්.අසබ්රත්න 

බාංඩා 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සලනසදොර 

දකුණ 
075-6386818   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ජි.සුාසිාංහ 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇත්ාබැදිවැව 071-7031946   

02. ඒ.මම්.ළි.ජි.මිත්රානන්ද 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඇත්ාබැදිවැව 071-2954421   

03. 
ිම.සක.ජි.සුනික 

රූපසිාංහ 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇත්ාබැදිවැව 071-1491296   

04. 
මන්.ජි.ිම.ජි.බණ්ඩාරරත්

න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇත්ාබැදිවැව 071-8460802   

05. 
ිම.සක.ජි.සුනික 

රූපසිාංහ 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඇත්ාබැදිවැව 071-1491296   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ධ්ම්මික ධ්මිත් සප්රේමරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අවුඩාංගාව 070-2585440   

02. සක.ජි.අප්ර්හාමි සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
අවුඩාංගාව 077-1848780   

03. සක.ජි.ස්මන්ත් ඉන්දික ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අවුඩාංගාව 077-4734145   

04. මච්.ිම.අයිරාාංගනි සහේරත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අවුඩාංගාව 077-9438660   

05. මක.ජි.ළියසිරි බාංඩාර ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
අවුඩාංගාව 071-4410591   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.නන්දාවති  ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇඹුකඅසබ් 075-2615171   

02. ඩබ්.මම්.මන්.ජි.තිලකරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඇඹුකඅසබ් 071-5534781   

03. සක.ඩබ්.ජි.අජිත් කුමාර 

ීමරසුරිය 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇඹුකඅසබ් 077-0235224   

04. ජි.ිම.විසේතුාංග ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇඹුකඅසබ් 071-8161671   

05. මච්.මම්.ඒ.ජි.සස්ේනාරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඇඹුකඅසබ් 071-8584665   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.මම්.ජි.විසේසකෝන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පහල ඇරූවුල 072-4054722   

02. ඩබ.ඒ.මම්.අනුරාධ් ලාංකා 

සබ්සස්ේකර 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පහල ඇරූවුල 071-7272901   
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03. මම්.ජි.සලොකුබණ්ඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පහල ඇරූවුල 071-4003837   

04. මම්.මම්.ජි.දනුකථක බණ්ඩාර 

ජයවර්ධ්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහල ඇරූවුල 071-8884250   

05. මච්.මම්.ධ්ර්මරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පහල ඇරූවුල 071-7098264   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.වස්න්ත් බණ්ඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

අගුණවැකපැල

ෘැස්ථස් 
071-7336088   

02. ඩබ්.ජි.ඩබ්.ර්බුදු බණ්ඩාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

අගුණවැකපැල

ෘැස්ථස් 
071-5212551   

03. ඩබ්.ජි.සි.ිම.සවලසගදර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

අගුණවැකපැල

ෘැස්ථස් 
071-7656755   

04. ළි.ජි.කුලරත්න බණ්ඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අගුණවැකපැල

ෘැස්ථස් 
076-3183313   

05. ඩබ්.ජි.මහින්ද බාංඩාර 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අගුණවැකපැල

ෘැස්ථස් 
071-7765205   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ගාමිණි විසේතුාංග ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඹුළුගම 071-5202403   

02. ස්ාංජිව සහේමාක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
දඹුළුගම 077-0602442   

03. 
සේ.සක.සුමනාවති 

මැණිසක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඹුළුගම 077-6895814   

04. මසනෝරි කුඹුසර්ගම ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඹුළුගම 077-1274671   

05. දිස්ානායක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
දඹුළුගම 077-2089910   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. වයි.ජි.මහින්දරත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ර්වකඅත්ත්ාවල 072-4888772   

02. ආර්.අසශෝක රූපසිාංහ 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ර්වකඅත්ත්ාවල 077-3188583   

03. මම්.මම්.අයිරාාංගනි තුකාරා 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ර්වකඅත්ත්ාවල 072-5469233   

04. 
සක.ඩබ්.ජි.නාලිකා 

විසේපාල 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ර්වකඅත්ත්ාවල 076-8317352   

05. 
මම්.මම්.රාසේශථ ඉන්දික 

බණ්ඩාර මාරසිාංහ 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ර්වකඅත්ත්ාවල 071-2625410   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.සේ.මම්.අසබ්රත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කිරලසගොකල 077-8448109   

02. යු.ජි.අජිත් ප්රියන්ත් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කිරලසගොකල 071-9830002   

03. ඩි.ජි.සප්රේමරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කිරලසගොකල 077-6762184   

04. මස්ථ.ිම.මම්.මස්ථ.ප්රියාංකා 

කුමාරි සස්නවිරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිරලසගොකල 075-2042159   

05. මච්.මම්.සස්නවිරත්න 

බණ්ඩා 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කිරලසගොකල 071-1124406   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.විසේරත්න බාංඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

යකකුරාගල 

දකුණ 
077-5071631   
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02. ඒ.ජි.මම්.සුසර්කථ ියරාන්ත් 

සහේරත් 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

යකකුරාගල 

දකුණ 
077-5172760   

03. මච්.මම්.අයි.ජි.මක.ිම.සහේරත් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

යකකුරාගල 

දකුණ 
071-8411057   

04. ඩි.ජි.ගුණරත්න මැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව යකකුරාගල 

දකුණ 
077-5427508   

05. සක.ජි.විලියම්බාංඩා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

යකකුරාගල 

දකුණ 
077-4344824   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.වි.ආර්.ජයන්ත් බාංඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අතුපාරයාය 071-7889400   

02. මස්ථ.මම්.ඒබ්රහම් සිාංස ෝ සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
අතුපාරයාය 075-5769517   

03. මච්.ජි.අජිත් ප්රින්ස්ථ 

කරුණාරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අතුපාරයාය 072-3214857   

04. ආර්.ජි.මහින්ද ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අතුපාරයාය 071-355556   

05. මච්.ඩබ්.ජයන්ත් ලලිත් 

ාන්්ර 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
අතුපාරයාය 077-6223257   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.මම්.ළි.ඥාණරත්න බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කර්වත්ත් 077-4727543   

02. මස්ථ.ඩබ්.ඩබ්.මම්.මස්ථ.ඩි.බණ්

ඩාරනායක 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කර්වත්ත් 077-2576506   

03. ඩබ්.ඒ.විසේශාන්ත් විරසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කර්වත්ත් 077-3779731   

04. මච්.මම්.අයි.ප්රස්න්න කැලුම් 

සහේරත් 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කර්වත්ත් 071-4481317   

05. ඒ.ජි.නිමක සකොට්ටසවල ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කර්වත්ත් 071-2065040   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. වි.ජි.යු.පපසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කළුන්දෑව 

පරණගම 
077-5855521   

02. ඩබ්.විසේතිලක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

කළුන්දෑව 

පරණගම 
071-1423916   

03. මච්.මම්.සක.ජි.සප්රේමතිලක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

කළුන්දෑව 

පරණගම 
071-3833943   

04. වි.ජි.යු.පපසස්ේන ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කළුන්දෑව 

පරණගම 
077-5855521   

05. ඩබ්.මම්.ළි.ජි.දිස්ානායක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කළුන්දෑව 

පරණගම 
071-8239123   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ටිකිරිබාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මසගොඩවැව 071-7098142   

02. ටි.ජි.කිත්සිරි අමරතුාංග සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මසගොඩවැව 077-3940810   

03. මස්ථ.ඩබ්.ජි.සබෝධිපාල ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මසගොඩවැව 071-7397773   

04. මච්.ජි.මස්ථ.සි.හුලාංගමුව ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මසගොඩවැව 071-8978335   

05. මන්.ඩබ්.වින්දා දර්ිය ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මසගොඩවැව 071-6916155   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.අසබ්සිාංහ 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ත්කසකොසට් 072-6501413   
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02. 
මච්.මම්.ප්රස්න්න ර්කථප 

කුමාර 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ත්කසකොසට් 077-7977988   

03. 
මච්.මම්.ජි.සුනික 

කරුණාරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ත්කසකොසට් 077-1321468   

04. ර්බ්ිමලිසේ ධ්ම්මානන්ද හිමි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්කසකොසට් 077-1231212   

05. යු.ජි.ර්ාංචි බණ්ඩා 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ත්කසකොසට් 077-9557872   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.මම්.සුනික බාංඩාර 

ීමරතුාංග  

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ළිදුරාංගල 070-2752550   

02. මම්.ජි.පර්ක කුමාර සහේරත් 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ළිදුරාංගල 077-9601809   

03. මක.ජි.නන්දසස්ේන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ළිදුරාංගල 077-9607324   

04. ඩබ්.අයි.ජි.ටිකිරි බාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිදුරාංගල 077-2679620   

05. මක.ජි.අසබ්සිාංහ 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ළිදුරාංගල 071-6614844   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.මම්.සක.ස්මරසකෝන් 

මයා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සලනසදොර 

පතුර 
071-4704806   

02. මච්.ඒ.සි.සහට්ටිආරච්චි මයා සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

සලනසදොර 

පතුර 
071-7855255   

03. සක.මච්.විජිත්ා අයිරාාංගනි 

මිය 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සලනසදොර 

පතුර 
078-3840143   

04. ආර්.මම්.සස්ෝමා සිරික මිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සලනසදොර 

පතුර 
071-3836808   

05. නන්ද බණ්ඩාර ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සලනසදොර 

පතුර 
071-2709113   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ඩබ්.ඩබ්.මම්.ආනන්ද 

හලාංකුඹුර 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නයාකුඹුර 076-7847148   

02. මස්ථ.ිම.ජි.වනිගසස්ේකර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
නයාකුඹුර 077-9850960   

03. අයි.ජි.රණීමර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නයාකුඹුර 077-6192610   

04. ඩබ්.මම්.සස්ේනක විසේරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නයාකුඹුර 072-4751010   

05. අයි.ජි.සත්න්නසකෝන් 

බණ්ඩා 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
නයාකුඹුර 071-9256257   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.මම්.ළි.පශමසිරි බාංඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වවුකඅසේ 071-8123674 066-

3668129 
 

02. සක.ඒආර්.ටි.බාංඩාර 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වවුකඅසේ 071-8340614   

03. ඒ.ජි.ශ්රියානන්ද ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වවුකඅසේ 071-7185911   

04. සක.ඩබ්.ඩි.ආරියවාංශ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වවුකඅසේ 071-8077659   

05. ඩි.සුනික ශාන්ත් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වවුකඅසේ 071-1241535 066-

5686265 
 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.ජි.සප්දුරු සස්ලස්ථදීන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වැලමිටියාව 072-8070442   

02. ඒ.ඩබ්.ජි.ටිකිරි බණ්ඩා සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වැලමිටියාව - 066-

7920337 
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03. මම්.මම්.මාංගල 

මාන්නප්සපරුම 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වැලමිටියාව 072-9669115   

04. සක.ඒ.ාන්දි කුමාරි 

සප්රේමරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැලමිටියාව 071-2186335   

05. මක.ජි.තිලකරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වැලමිටියාව - 066-

5612939 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.කරුණාරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සීගිරිය 077-6300611   

02. මන්.මම්.අනුර කුමාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සීගිරිය 071-5502813   

03. ජි.ජි.රාංජිත් කුමාරසිරි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සීගිරිය 071-5949081   

04. ඒ.ජි.ජයසුන්දර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සීගිරිය 071-2863418   

05. ආර්.මම්.අජිත් රත්නායක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සීගිරිය 071-8925142   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ආර්.රත්නසිරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මයිලත්ත්ෑව 071-2494385   

02. මන්.සක.ජි.අසබ්රත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මයිලත්ත්ෑව 077-9534135   

03. ඒ.මම්.සස්ෝමතිලක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මයිලත්ත්ෑව 071-9370677   

04. අයි.සක.රත්නතිලක 

කරුණාරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මයිලත්ත්ෑව 071-3261092   

05. මච්.ඩි.ීමරසිාංහ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මයිලත්ත්ෑව 077-5086999   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.ලලිත් සහේමාන්්ර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සපොත්ාන 071-8279258   

02. සක.ජි.ලයනක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සපොත්ාන 077-6078203   

03. ඩි.ජි.මන්.ඩි.සප්රේමලත්ා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සපොත්ාන 077-6937432   

04. ඩි.මම්.සි.සක.දිස්ානායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොත්ාන 071-4003063   

05. ඒ.මම්.තිලකරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සපොත්ාන 077-4439944   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ස්ම්පත් ප්රස්ාශ ස්ාංජිව 

කුමාර 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පලුටාව 077-7764857   

02. ජි.දිස්ානායක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පලුටාව 076-7737230   

03. සක.ජි.ාමින්ද ගාමිණි 

බාංඩාර 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පලුටාව 077-9712307   

04. වි.ආර්.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පලුටාව 077-2543856   

05. ජි.ජි.රුවන් ප්රස්න්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පලුටාව 077-7450002   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මක.සක.සිරික සප්සර්රා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කිිමස්ථස් 076-7614385   

02. අජිත් විජය කුමාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කිිමස්ථස් 071-2931115   

03. ළි.ධ්ර්මසස්ේන 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කිිමස්ථස් 071-8413496   
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04. 
දිමුත් නන්දන 

නානායකකාර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිිමස්ථස් 077-2753102   

05. ාන්දන ප්රියාංකර ධ්ර්මසස්ේන ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කිිමස්ථස් 076-7461631   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.යස්පාල ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඉහල ඇරෑවුල 077-9491699   

02. සක.ජි.රත්නායක බාංඩාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඉහල ඇරෑවුල 071-7597166   

03. මච්.මම්.ිම.ජි.අසබ්රත්න 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඉහල ඇරෑවුල 077-0557188   

04. ිම.ිම.මම්.සුනීත්ා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉහල ඇරෑවුල 071-3195205   

05. 
ඩබ්.මම්.මම්.ජි.ගාමිණි 

වර්ණකුලසුරිය 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඉහල ඇරෑවුල 071-8215356   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ජි.ටි.දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දිගම්පත්හ 075-5117577   

02. අයි.ජි.නන්දන සස්නවිරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
දිගම්පත්හ 077-7194975   

03. ජි.ඩි.ජයතිස්ථස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දිගම්පත්හ 077-7931545   

04. ජි.ජි.මස්ථ.ස්ථවර්ණලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිගම්පත්හ 077-1991814   

05. මච්.මම්.සහේරත් බාංඩා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
දිගම්පත්හ 071-3081011   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.විමක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සගඩිගස්ථවලාන 077-6212560   

02. ඒ.ආර්.ාතුරාංග ලකමාක 

රාජරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සගඩිගස්ථවලාන 078-9850181   

03. මච්.මම්.රුවන් කුමාර 

ජයලත් 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සගඩිගස්ථවලාන 071-4459975   

04. ාතුරානි මධුාාෂිනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සගඩිගස්ථවලාන 071-3646164   

05. අයි.ජි.රණසිාංහ බාංඩා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සගඩිගස්ථවලාන 071-4257712   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.ස්රත් බාංඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සපොකඅත්ත්ාව 071-5641596   

02. ඒ.ජි.ශාන්ත් කුමාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සපොකඅත්ත්ාව 071-5897456   

03. ඩි.මම්.සුමිත්රානි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සපොකඅත්ත්ාව 071-8759543   

04. සක.ජි.සස්ෝමතිලක  ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොකඅත්ත්ාව 071-8489947   

05. ඒ.ජි.විසේරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සපොකඅත්ත්ාව 071-5203434   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.කිරිබාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සවලාංසගොකල 078-5353140   

02. මන්.ඩි.ජි.විමලසුරිය සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සවලාංසගොකල 077-0818213   
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03. ඩි.මම්.සස්ේන බාංඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සවලාංසගොකල 075-2746263   

04. ඩි.මම්.අසනෝමා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සවලාංසගොකල 077-2463292   

05. සක.ඒ.කරුණාතිලක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සවලාංසගොකල 071-6488996   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ර්ජ දඩුබැදිරුප්සප් මහින්ද 

හිමි 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වකගම්වැව 077-6912983   

02. ළි.ජි.සලොකුබාංඩා සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වකගම්වැව 072-4751532   

03. ටි.මම්.පපතිස්ථස් බාංඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වකගම්වැව 071-3746170   

04. ඩි.ජි.අබසිාං බාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වකගම්වැව 077-6391991   

05. ඩි.ජි.ජයන්ත් අසබ්සිාංහ 

බාංඩාර 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වකගම්වැව 077-6450622   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.ජයසිරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පකසකගම 072-2344000   

02. සක.ජි.මස්ථ.ගුණරත්න 

ගුරුසේ 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පකසකගම 071-4649834   

03. ඩි.මම්.ජාලිය වික්රමබාංඩාර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පකසකගම 071-6645570   

04. ආර්.මම්.සර්ණුකා 

දිස්ානායක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකගම 071-4084413   

05. ඒකනායක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පකසකගම 071-2716667   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.නන්දන තිලක 

බාංඩාර 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කිරලෑස්ථස් 070-2585465   

02. ඒ.ජි.සිසිර සස්ේනාරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කිරලෑස්ථස් 075-4927375   

03. මන්.ජි.රණසිාංහ බණ්ඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කිරලෑස්ථස් 072-4751194   

04. සක.ළි.රුවන් චින්ත්ක 

රණසිාංහ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිරලෑස්ථස් 070-2145231   

05. මම්.ජි.රණසිාංහ බාංඩා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කිරලෑස්ථස් 078-5880398   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ඒ.ධ්ර්මසිරි සිකවා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

හලුඅර්කලනව

ෘැව 
077-9552941   

02. ඒ.ජි.අසබ්වර්ධ්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

හලුඅර්කලනව

ෘැව 
071-9494974   

03. 
මම්.ආර්.මන්.ළි.සක.දස්නාය

ක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

හලුඅර්කලනව

ෘැව 
071-6335018   

04. මක.සක.ජි.කුඹුසර්ගම ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හලුඅර්කලනව

ෘැව 
077-1274671   

05. ජි.කිර්තිසිරි කුමාරසිාංහ 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හලුඅර්කලනව

ෘැව 
071-0311771   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. වි.ජි.ජයසුන්දර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රත්මකගහඇ

ල 
072-6096831   

02. ආර්.ජි.වස්න්ත් කුමාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

රත්මකගහඇ

ල 
077-6651230   

03. වි.ජි.කිරිහාමි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

රත්මකගහඇ

ල 
072-5596277   
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04. අයි.ජි.වනසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්මකගහඇ

ල 
072-4004439   

05. ඊ.මම්.ආරියරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

රත්මකගහඇ

ල 
071-8012489   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.හාංබණ්ඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පහලවැව 070-2898495   

02. ස්මිලා කරුණාරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පහලවැව 077-3915765   

03. ඩි.ජි.දයාරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පහලවැව -   

04. සක.ජි.සි.මස්ථ.කුඹුකසගොකල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහලවැව 071-7456046   

05. ස්ැරයන් විසේසිාංහ  ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පහලවැව 071-3472862   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු 

නිළධාරීන් 

වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ඒ.දනරත්න ර්ර්ව අණතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 
කුඹුකකදන්වල 077-7227633   

02. මච්.මම්.අයි.ජි.ස්මන් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කුඹුකකදන්වල 078-3682185   

03. 
මච්.මම්.ඩබ්.මක.ිම.කුඹුකක

දන්වල 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කුඹුකකදන්වල - 

066-

2054540 
 

04. ඩි.මම්.ඒ.සක.දිස්ානායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කුඹුකකදන්වල 077-2463292   

05. ඩි.ජි.මන්.ජයරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කුඹුකකදන්වල 077-9188715   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. යු.ජි.ඩි.කුමාරසිරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වෑවලවැව 078-8041660   

02. මස්ථ.මම්.පපාලි දිනදාස් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වෑවලවැව 071-8658341   

03. මච්.මම්.ාමින්ද ස්ම්පත් 

අසබ්රත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වෑවලවැව 077-8422582   

04. ඩබ්.ජි.ාන්්රවාංශ කුමාරසිරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වෑවලවැව 077-4281635   

05. මච්.ජි.සිරික ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වෑවලවැව 077-9948825   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.මම්.අයි.යු.තිලකරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සබකලන්සන්

ඔය 
077-4410927   

02. ිම.මම්.මස්ථ.ඒ.මස්ථ.කර්සකොටු

ව 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

සබකලන්සන්

ඔය 
072-8321343   

03. ඩබ්.මම්.සස්ේරසිාංහ බාංඩාර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සබකලන්සන්

ඔය 
077-5858389   

04. ඩබ්.මම්.ස්රත් විසේසකෝන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබකලන්සන්

ඔය 
072-5054975   

05. ආර්.සක.වික්රමසිාංහ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සබකලන්සන්

ඔය 
077-1264870   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අනුර විරකසකොඩි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වැලිසහේන 077-0464236   

02. මක.ිම.කරුණාදාස් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වැලිසහේන 075-5731485   

03. ඩි.මම්.ර්ාංචිබාංඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

වැලිසහේන - 066-

5685939 

 

04. මක.ජි.සීලවති කුමාරිහාමි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැලිසහේන 072-6253073   

05. ඒ.ජි.සිරිසස්ේන ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වැලිසහේන - -  



129 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ඒ.ළි.බස්ථනායක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සියඹලාවැව 071-2939385   

02. ඩබ්.ජි.සේ.මාපා රාජපකක 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සියඹලාවැව 072-4157990   

03. ජි.ිම.කුලතුාංග ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සියඹලාවැව -   

04. ටි.ජි.ජගත් නාමක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සියඹලාවැව -   

05. මස්ථ.මම්.ආර්.ස්මරසකෝන් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සියඹලාවැව 072-5477339   

 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු 

නිලධාරීන් 

වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ඊ.නිහාක අමරසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 
සමොරසගොකලෑව 071-8023716   

02. මන්.ජි.පපාලි වික්රමසිාංහ 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සමොරසගොකලෑව 075-0772682   

03. ළි.ඊ.සුනික සුමනසුරිය 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සමොරසගොකලෑව 071-4099109   

04. මම්.ජි.මස්ථ.මස්ථ.ස්මරසකෝන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරසගොකලෑව 071-8026858   

05. 
ඩබ්.ජි.ලකකථමන් 

කරුණාරත්න 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සමොරසගොකලෑව 071-8448195   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01 මම්.ළි.මලවිආරච්චි 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

තිත්ත්වැකසගො

කල 
077-7124128   

02. ඩබ්.ඒ.කිත්සිරි සහේමන්ත් 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

තිත්ත්වැකසගො

කල 
077-9095688   

03. ඒ.ජි.ස්මරතුාංග බාංඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

තිත්ත්වැකසගො

කල 
-   

04. මච්.මම්.ඩි.ජි.ම.දමත්රිරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව තිත්ත්වැකසගො

කල 
077-0714090   

05. ආර්.ඒ.මම්.මම්.රණසිාංහ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

තිත්ත්වැකසගො

කල 
077-9222704   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.ළියසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පැකසවසහර 076-4595963   

02. මම්.මම්.නවරත්න බාංඩා සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පැකසවසහර 072-3386609   

03. මස්ථ.මම්.සහේරත් බණ්ඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පැකසවසහර - 066-

4901444 
 

04. මම්.ිම.කඩුසවල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පැකසවසහර - 066-

2284511 
 

05. මස්ථ.මම්.රණසිාංහ බණ්ඩා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පැකසවසහර  066-

2284293 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01 ඩබ්.සුස්න්ත් සපසර්රා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
යාපාගම 071-6221005   

02. ඒ.ජි.සුමතිපාල සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
යාපාගම 077-4976858   

03. ඊ.ඒ.ඥාණසස්ේන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
යාපාගම 071-0458081   
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04. අනුර රත්නායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව යාපාගම 072-8078724   

05. මස්ථ.ඒ.ාන්දන අරුණසිරි ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
යාපාගම 077-9515474   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ජි.සස්නවිරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පන්නම්ළිටිය 075-4468655   

02. ඒ.මම්.ලකකථමන් ප්රදීප් 

අමරසිාංහ 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පන්නම්ළිටිය 071-3610288   

03. ජගත් සස්ේනානායක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පන්නම්ළිටිය 077-3166822   

04. ිම.ජි.පාලිත් රත්නසිරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පන්නම්ළිටිය 071-466148   

05. සක.ළි.සුමිත් ජයශාන්ත් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පන්නම්ළිටිය 071-4521392   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.යු.මච්.දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇටවරාසහේන - 066-

5713436 
 

02. ඩි.ඒ.මක.සස්සනවිරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඇටවරාසහේන 072-2188335   

03. සේ.ඒ.මච්.ළි.ජයසස්ේකර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇටවරාසහේන 071-8489477   

04. සේ.ඒ.මන්.මම්.ජයසස්ේකර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇටවරාසහේන 077-4546805   

05. අයි.ජි.සටෝනි රණසිාංහ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඇටවරාසහේන 071-9832711   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.මම්.ප්රස්න්න අසබ්රත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
බුලාගල 077-6575342   

02. ාන්දන තිලක ීමරතුාංග සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
බුලාගල 071-3527414   

03. ඩි.ආර්.සේ.ිම.සදහිගම ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
බුලාගල 077-0324386   

04. ඩි.ඩබ්.බණ්ඩාරනායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව බුලාගල 071-4923370   

05. ස්රත් විසේවර්ධ්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
බුලාගල 077-3298232   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ඩි.අමරසශව ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සපොසහොරන්වැව    

02. අජිත් බාංඩාර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සපොසහොරන්වැව    

03. ඒ.මම්.විසේසුරිය 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සපොසහොරන්වැව    

04. මරන්ද ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොසහොරන්වැව    

05 මහින්ද අකගම ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සපොසහොරන්වැව    
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03.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  -   වත්  

 
ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ාන්දිදුසරයි පත්තුසශවි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මහසවල 077-3819502   

02. මැදසගදර රාංජිත් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මහසවල 077-6225678   

03. වත්සත්සගදර ප්රිති ප්රනාන්දු ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මහසවල 077-3189260   

04. සශවසුසර්න්්ර දිස්ා 

සශවසුසර්න්්ර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මහසවල 066-2247441   

05. ාාලට් ඈපා ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මහසවල 066-2247241   

 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ප්රම්කථ ශාලිත් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

දිකකුඹුර 

බටහිර 
072-9981026   

02. සක.ජි.ගුණතිලක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

දිකකුඹුර 

බටහිර 
072-8308538   

03. ඩබ්.ජි.ගුණවති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

දිකකුඹුර 

බටහිර 
   

04. මම්.ජි.ස්ථවරණලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිකකුඹුර 

බටහිර 
071-7972805   

05. ඒ.ඩබ්.ජි.ආරියදාස් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

දිකකුඹුර 

බටහිර 
077-5992266   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ඩි.ජි.තුකාර කුමාර 

කරුණාසස්ේන 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ලකකසහේන 071-1887010   

02. ඒ.ඩි.ජි.පපාලි ීමරසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ලකකසහේන 0729998513   

03. ළි.ජළි.ඒ.විසේතිලක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ලකකසහේන 078-4958313   

04. මස්ථ.මම්.ඥාණාන්්ර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ලකකසහේන 078-5134146   

05. ළි.ජි.ප්රස්ාශ කරුණාරත්ත් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ලකකසහේන 072-4649099   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.සස්ෝමසිරි දයානන්ද ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මාත්ලාළිටිය 066-5682492   

02. මච්.ජි.නන්දසස්ේන සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මාත්ලාළිටිය 066-3668256   

03. මච්.ඩි.ලාක අත්ත්නායක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මාත්ලාළිටිය 066-2221038   

04. මච්.ාන්්රසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාත්ලාළිටිය 066-2221282   

05. ඒ.ජි.සස්ේනාරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මාත්ලාළිටිය 066-4905364   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ර්ජ ඇතිපකලාවල 

නන්දස්ාර හිමි. 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මඩසදණිය 077-9133777   

02. අයි.ජි.සුරීමර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මඩසදණිය 071-2098744   
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03. ඩබ්.ජි.සප්රේමලත්ා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මඩසදණිය 072-8805753   

04. ඩබ්.ජි.ජයසුරිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මඩසදණිය 077.9265163   

05. මච්.ජි.ීමර්තිරත්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මඩසදණිය 071-1593243   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඊ.ජි.ස්මන් සප්රේමතිලක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සමොට්ටුසවල 071-1883684   

02. අයි.ජි.ගුණදාස් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සමොට්ටුසවල 071-7215989   

03. ඩබ්.ජි.ගාමිණි ගුරුසදණිය ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සමොට්ටුසවල 077-5173707   

04. ස්මන් රාංසදණිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොට්ටුසවල 066-2221233   

05. ඩබ්.ඩබ්.ජි.ගුරුසදණිය ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සමොට්ටුසවල 077-5173707   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.අලහසකෝන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කවුඩුපැලෑකල 077-9197554   

02. දමින්ද සප්රේමසිරි සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කවුඩුපැලෑකල 077-9416645   

03. සරොකාන් විසේසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කවුඩුපැලෑකල 071-2140469   

04. සක.මච්.කුමාරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කවුඩුපැලෑකල 077-6136272   

05. ටි.ජි.මාසනක ගමසේ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
කවුඩුපැලෑකල 066-4921385   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.සස්කවරාජා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ත්ැිමලිසදණිය 072-5471944   

02. ජි.සහේමාක නිශථශාංක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ත්ැිමලිසදණිය 071-9886828   

03. ළි.ජි.සහට්ටිආරච්චිසේ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ත්ැිමලිසදණිය 077-5134585   

04. මච්.ජි.කුසුමාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ැිමලිසදණිය 077-4614751   

05. මන්.ආර්.මන්.ීමරව¾ණ ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ත්ැිමලිසදණිය 071-8000485   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ඒ.ආර්.මම්.සහේවාවිත්ාරණ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
රත්ලවැව 077-7964017   

02. මච්.මම්.ඩි.ිම.සහේරත් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
රත්ලවැව 077-4145050   

03. ආරියසිාංහ ගමසේ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
රත්ලවැව 066-2247967   

04. නන්දන වර්ණකුලසුරිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්ලවැව 066-2247593   

05. 
ඩබ්.මම්.සිසිර බාංඩාර 

විසේසුරිය 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
රත්ලවැව 071-8678679   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ඒ.ජි.සුදර්ශනී ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දිකකුඹුර 072-5565363   

02. සේ.ජි.දමයන්ති රාංජනි සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
දිකකුඹුර 072-6487512   

03. ජි.ළි.ජි.ප්රියාංගිකා ස්දමාලි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දිකකුඹුර 072-5233158   
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04. ජි.ජි.ලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිකකුඹුර 077-6466634   

05. ළි.මස්ථ.මහින්ද ගුණවරධ්න ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
දිකකුඹුර 071-6991538 

 

066-

2248044 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ජි.ධ්රමසිරි 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මහසවල 

බටහිර 
 

066-

4900845 
 

02. සක.ඩි.ජි.ආරියදාස් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

මහසවල 

බටහිර 
   

03. ජි.ළි.ජි.ාාන්දණි ගුණසස්ේකර 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මහසවල 

බටහිර 
   

04. සේ.ඩබ්.ජි.කාන්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මහසවල 

බටහිර 
   

05. ළි.ජි.යු.ජයසස්ේන ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මහසවල 

බටහිර 
077-5427919 066-

3665958 
077-5427919 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
මච්.මක.ලකකථමන් 

සපොන්සස්ේකා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සදකසගොකල 071-5971431   

02. 
ටි.ඒ.ජි.ජනශාන්ත් 

කුමාරසිාංහ 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සදකසගොකල 071-7767782   

03. මස්ථ.ළි.මන්.ශ්රියානි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සදකසගොකල 071-3305237   

04. මම්.ඒ.විමලසස්ේකර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සදකසගොකල 077-9031558   

05. ිම.මක.ඩි.සිරික ගුණසස්ේකර ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
සදකසගොකල 071-8505974   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. කරුපයියා සපරියස්ාමි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පතුරු මාත්සක 077-5228627   

02. රාජාමනී කමලාස්න් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පතුරු මාත්සක 078-4568862   

03. කාලිමුත්තු සජොස්ප් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පතුරු මාත්සක 072-6407589   

04. අලගන් රාස්ම්මා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පතුරු මාත්සක 072-2703255   

05. ස්න්කරුන් සුසර්න්්රන් ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පතුරු මාත්සක 077-6686489   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ඩබ්.අසබ්වරධ්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මැදියාසපොල 072-4054238   

02. මම්.ආර්.නිලානි සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මැදියාසපොල 071-169020   

03. නන්දාවති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මැදියාසපොල    

04. නිසරෝකනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මැදියාසපොල 072-4297250   

05. ඩි.ඩබ්.ඩි.මාලනි ඉන්්රවති ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මැදියාසපොල 072-5834861 066-

5712099 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ඩබ්.ජි.අසබ්සුරිය 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වත්සත්සගදර 076-8982133   

02. ඩි.සක.ජි.ළස්්රවති 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වත්සත්සගදර 077-8577213   

03. මච්.ජි.ස්රත් පපාලි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වත්සත්සගදර 078-9168501   



139 
 

04. 
සක.ඩබ්.ජි.මච්.ලාංකා 

විසේරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වත්සත්සගදර 070-2460357   

05. මස්ථ.ස්ාරමසශීම ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
වත්සත්සගදර 072-2866581   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මච්.අසබ්රත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මුරුත්වත්ත් 071-1292364   

02. සක.ජි.ජයසස්ේන සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මුරුත්වත්ත් 071-4646276   

03. මම්.මම්.ස්වුජන් 

පටිගස්ථසකොටුව 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මුරුත්වත්ත්    

04. ඒ.ජි.කලාණවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මුරුත්වත්ත් 071-3399029   

05. සක.ජි.ජයන්ති ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මුරුත්වත්ත් 071-1860918   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. යු.මච්.ිම.ගාමිණි 

වික්රමආරාචි 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගලගම 071-1745046 066-

2221557 
 

02. ඒ.ජි.ස්රත් ස්මරසිරි සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ගලගම 071-8173750   

03. ඊ.මම්.ළි.ඒ.මස්ථ.ඒකනායක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගලගම 072-3797629   

04. ශ්රියාණි කුසර් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගලගම 077-3062804   

05. මන්.ජි.ඩි.දස්නායක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ගලගම 071-4006973   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ජි.විසේතිලක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ස්ැලගම 077-828353   

02. යු.ජි.ධ්රම ශ්රි හරිස්ථාන්්ර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ස්ැලගම    

03. ජයන්ත් විසේසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ස්ැලගම    

04. ආර්.ජි.සි.කුමාර ාන්්රසිරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ස්ැලගම 0724649873   

05. මස්ථ.සන්..විසේරත්න 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ස්ැලගම 072-3226569   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.වයලට් සනෝනා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පඩගම 077-2870443   

02. මච්.ඩබ්.ළි.ගුණවරධ්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පඩගම 077-1146942   

03. ඩබ්.ජි.රාංජිත් සප්රේම්රස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පඩගම 072-6621695   

04. සක.වයි.ාමිලා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩගම 072-9458078   

05. ඩබ්.මස්ථ.සමන්ඩිස්ථ 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පඩගම 071-3610363   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.සක.ළි.සියඹලාසගොඩ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නාසගොකල 072-8517514   

02. මන්ගජි.ස්මන්ත් ජයසස්ේන සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
නාසගොකල 072-5387640   

03. සේ.ඒ.ළි.ාන්ද්රිකා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නාසගොකල 071-5389121   
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04. ශ්රියානි කුසර් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාසගොකල 077-3062804   

05. සක.ජි.ලකකථමීය  මකකාන්ති 

කුමාරි 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
නාසගොකල 072-5523474   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.සප්රේමාන්්ර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ස්ැලගම 

නැසගනහිර 
071-3758495   

02. මම්.අසබ්වික්රම සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

ස්ැලගම 

නැසගනහිර 
072-3899127   

03. සක.ආර්.ජයම්පති 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ස්ැලගම 

නැසගනහිර 
 

066-

5617056 
 

04. මම්.ජි.අමරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
ස්ැලගම 

නැසගනහිර 
072-9931942   

05. ඒ.ජි.ස්මරනායක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ස්ැලගම 

නැසගනහිර 
072-9931950   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.විසේසිරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පඩගම බටහිර 072-6087894   

02. ඩබ්.ඒ.අනික ශාන්ත් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පඩගම බටහිර 075-8599623   

03. ආර්.සලෝගරාජා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පඩගම බටහිර 077-7174069   

04. මස්ථ.ර්කථපකාන්ත්න් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩගම බටහිර    

05. ටි.ඒ.ගාමිණි වික්රමසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පඩගම බටහිර 077-9113519   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.මච්.මම්.ෆාරුක  ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නිකසගොකල 077-0190573   

02. මම්.මස්ථ.මම්.රූිම මසුර් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
නිකසගොකල 077-2479778   

03. ිම.මම්.රෆීක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නිකසගොකල 072-6644099   

04. ඒ.මම්.නිස්ථකාර් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිකසගොකල 075-753340   

05. ඒ.මම්.ස්වුෆාන් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
නිකසගොකල 075-4751486 066-

4918086 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.මෆථ.රිසනෝකා 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

නිකසගොකල 

පතුර 
072-5319063   

02. ඒ.මම්.ඉකබාර් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

නිකසගොකල 

පතුර 
072-5354630   

03. මම්.මච්.මම්.නවුකර් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

නිකසගොකල 

පතුර 
072-3385860   

04. රයිහානා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිකසගොකල 

පතුර 
072-3432733   

05. ජුවයිරා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

නිකසගොකල 

පතුර 
075-7738112   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.මන්.ජි.නාමක 

ටිකිරි බාංඩාර 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
යටවත්ත් 071-7875496   

02. මස්ථ.මම්.ආර්.ජි.විසේරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
යටවත්ත් - 066-

2221835 
 

03. ළි.ඒ.ාාමර ජනිත් 

පබඳහවඩන 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
යටවත්ත් 071-4639988   
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04. ිම.මම්.මස්ථ.ස්මන්මලී 

බස්ථනායක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව යටවත්ත් 071-6787633   

05. ඒ.මම්.ඒ.නවරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
යටවත්ත් 071-8500574   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. යු.ජි.සුසර්ශථ පර්ක කුමාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පරුලෑවත්ත් 072-4648861   

02. සක.මම්.අනුර බාංඩාර 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පරුලෑවත්ත් 071-8617735   

03. වස්න්ත්ා රණවන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පරුලෑවත්ත් 071-1733963   

04. මච්.මම්.සස්සනවිරත්න 

බණ්ඩා 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පරුලෑවත්ත් 071-2448224   

05. 
ආර්.මම්.ළි.ජි.ස්මන්ත් 

රත්නායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පරුලෑවත්ත් 071-8290881   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.අනිල වික්රමනායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වකසපොල 072-4649774   

02. ඊ.මම්.මාසනක කුමාරි 

මදිරිසිාංහ  

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
වකසපොල  066-

5716519 
 

03. පී.ජි.ළියතිස්ථස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වකසපොල  066-

4904485 
 

04. ආර්.ිම.රසිකා කුමාරි 

හුලාංගමුව 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වකසපොල 077-9228579   

05. ඩබ්.ජි.සිසිර ජයසස්ේකර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වකසපොල 072-4649052   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ඩබ්.සුමතිපාල 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මැදියාසපොල - 

066-

2247121 
 

02. ඩි.මම්.මුතුමැණිසක 

දිස්ානායක 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මැදියාසපොල 071-3070496   

03. ඒ.මම්.නවරත්ත් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මැදියාසපොල 072-3506342   

04. ආර්.මම්.රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මැදියාසපොල 075-7861701   

05. මම්.මම්.ජි.විසේරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මැදියාසපොල 071-6991651   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. රාසේන්්ර කුමාර 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මාබඳගාත්ැන්න 072-4649907   

02. මස්ථ.සුසන්ශථවරි 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මාබඳගාත්ැන්න 072-3365880   

03. ආර්.සජගන් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මාබඳගාත්ැන්න 077-6486214   

04. මච්.ඩි.රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාබඳගාත්ැන්න 072-9981983   

05. අස්ාංක ප්රදිප් සපසර්රා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මාබඳගාත්ැන්න 075-8599559   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඊ.මම්.පී.ජි.විසේරත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අඹන්සපොල 071-6992390   

02. ඩි.මම්.ස්රත් දස්නායක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අඹන්සපොල 071-1860500   
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03. වයි.ිම.මම්.ජි.රම්බණ්ඩාර 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අඹන්සපොල - 

066-

2221105 
 

04. ඩි.මම්.යු.ජි.රත්ත්සිරි 

බාංඩාර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අඹන්සපොල 075-2122670   

05. ඩි.මම්.මම්.ිම.දස්නායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අඹන්සපොල - 066-

2221198 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ීම.ජි.නිශාන්ත් මාංජුල ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඉඩාංගම 071-8367656   

02. යු.ජි.කකයානි වස්න්ත්ා සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ඉඩාංගම 072-9826806   

03. සක.ළි.ජි.පපාලි සුචිත් 

ාන්දන 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඉඩාංගම 071-4792701   

04. සක.ජි.විමලසස්ේන ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉඩාංගම - 066-

2221169 
 

05. යු.ජි.ස්මරවික්රම ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ඉඩාංගම 071-7314233   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඊ.ජි.සිරික සප්රේමාන්්ර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අලුත්වත්ත් 072-1437443   

02. සත්.ඩබ්.මම්.ජයතිලක 

බාංඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අලුත්වත්ත් 072-4650474   

03. මස්ථ.මම්.ස්රත් සුරියදාස් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අලුත්වත්ත් 077-1890186   

04. සක.ජි.ර්කථපලත්ා 

මකකාන්ති 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුත්වත්ත් 072-4752520   

05. 
ඊ.මම්.ළි.ජි.දිස්ානායක 

බාංඩාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අලුත්වත්ත් 071-3184033   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.රම්බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අලුත්ගම    

02. මස්ථ.ජි.මස්ථ.සප්රේමසිාංහ 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අලුත්ගම - 

066-

4914139 
 

03. සක.මම්.කුසුමා 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අලුත්ගම 071-1306592   

04. ටි.ජි.නයනා ප්රියදර්ශනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුත්ගම 072-3194743   

05. මස්ථ.ිම.යටවත්ත් 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අලුත්ගම - 

066-

2221992 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.සරෝහිණි 

කුසුමලත්ා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
රත්නින්ද 072-3902820   

02. ළි.ජි.මන්.රාසේශථ 

හරිස්ථාන්්ර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
රත්නින්ද 071-6516467   

03. ඩබ්.ජි.කුසුමාවති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
රත්නින්ද 072-1555492   

04. ඩබ්.ජි.වස්න්ත් කුමාර 

ජයසස්ේන 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්නින්ද 072-6546528   

05. 
ඩබ්.ඩි.ජි.ධ්ර්මසිරි 

ගුණවර්ධ්න 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
රත්නින්ද 071-8600389   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ඩබ්.මම්.ආර්.සක.වලිසුන්

දර 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

අස්ථගිරි 

සදොරකුඹුර 
 

066-

5682102 
 

02. මක.ජි.ර්ාංචිබණ්ඩා 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

අස්ථගිරි 

සදොරකුඹුර 
 

066-

3663553 
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03. 
ආර්.මම්.මස්ථ.කුමාරි 

රත්නායක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

අස්ථගිරි 

සදොරකුඹුර 
 

066-

2221662 
 

04. මච්.මම්.ජිවිකා පදයාංගනි 

ජයතිලක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අස්ථගිරි 

සදොරකුඹුර 
072-8448760   

05. ඩි.ආර්.කිරිබණ්ඩා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

අස්ථගිරි 

සදොරකුඹුර 
072-9026460   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.මම්.විමලාවති ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දීවිකල 072-8144881 076-

6660302 
 

02. 
මම්.ජි.විභුකණ 

මකවත්ත්සේ 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල 078-9797611   

03. මම්.ඒ.ජි.සිරිවර්ධ්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල 072-6820029   

04. බුශදිකා දර්ියකා 

ධ්ර්මවර්ධ්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දීවිකල 072-6247374   

05. ජි.ඩබ්.සුනික සස්ේනාරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දීවිකල 072-6820029   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ජි.වස්න්ත්ා කුමාරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දීවිකල දකුණ 072-5224392   

02. ඊ.ජි.ළියතිස්ථස් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල දකුණ 072-9135318   

03. සුසර්කථ කුමාර 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල දකුණ 072-9135322   

04. ආර්.මම්.ටි.ිම.රත්නායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දීවිකල දකුණ 077-0755600   

05. ඊ.ජි.ළියසස්ේන ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දීවිකල දකුණ 072-4332590   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.මම්.දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඇටිසපොල 

බටහිර 
071-1695382   

02. ඩබ්.මම්.විසේබාංඩා සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

ඇටිසපොල 

බටහිර 
072-7249918   

03. ඒ.මම්.ජි.මස්ථ.සක.අත්නන

ෘායක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ඇටිසපොල 

බටහිර 
077-9309615   

04. මම්.ජි.මම්. ඉන්දික 

නිශාන්ත් ගුණතිලක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇටිසපොල 

බටහිර 
077-3944786   

05. 
ඒ.මම්.අරුණ ශාන්ත් 

අත්ත්නායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඇටිසපොල 

බටහිර 
077-0556629   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ආර්.ජි.අයි.සමලනි 

නවරත්න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පමුණුව 071-7445021   

02. සක.මම්.කරුනාරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පමුණුව 071-5118181   

03. සක.මම්.ඉන්්රවාංශ 

පමුණුව 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පමුණුව    

04. මස්ථ.ජි.නන්දනි 

ස්වර්ණතිලක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පමුණුව 071-3993970   

05. මස්ථ.ඩබ්.මස්ථ.ඩි.සස්ේනාධිර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පමුණුව 071-7237711   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ආර්යු.තුසිත් කුමාර 

අසබ්සිාංහ 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇටිසපොල  066-

4906293 
 

02. සක.මම්.ිම.ධ්ම්මික 

බණ්ඩාර නියසර්සපොල 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ඇටිසපොල 076-6755560   

03. ටි.ජි.සිරික වික්රමසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇටිසපොල 0728175479   



149 
 

04. ඩබ්.ජි.ච්පා ජයසස්ේකර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇටිසපොල    

05. ආර්.මම්.ජයසිරි 

රත්නායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ඇටිසපොල  066-

2221825 
 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.මම්.මස්ථ.අනුරුශධ් 

බාලසුරිය 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

අලුත්ගම 

පතුර 
071-6858188   

02. ජි.ජි.ලයනක ාන්ස්රස්ථන සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

අලුත්ගම 

පතුර 
072-3743149   

03. මන්.ඒ..අජිත් ධ්ම්මික 

සපසර්රා 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

අලුත්ගම 

පතුර 
071-5896393   

04. ඒ.මම්.දිකරුකෂි 

ර්කථපලත්ා අත්ත්නායක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුත්ගම 

පතුර 
072-6072150   

05. ඒ.ජි.සනවික කුමාර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

අලුත්ගම 

පතුර 
072-4765258   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මන්.ජි.ලයනක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දීවිකල පතුර 072-4155085   

02. සක.වයි.ජයවති සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල පතුර 071-2782173   

03. ඒ.ජි.අනුර ීමරරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දීවිකල පතුර 077-4418803   

04. ජි.ඩබ්.ජි.කරුණාරත්න 

අසබ්රත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දීවිකල පතුර    

05. සක.වයි.ස්ථවර්ණලත්ා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දීවිකල පතුර 072-6418046   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ඩි.ජි.ගාමිණි 

ගුණරත්න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පණසේරුව    

02. ළි.ජි.සීලරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පණසේරුව 072-8305440   

03. සක.ජි.ඉසරෝකා කුමාරි 

දිස්ානායක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පණසේරුව 071-1882315   

04. ඒ.ජි.ගුණවාංශ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පණසේරුව 072-4649672   

05. ඩබ්.ජි.ාන්දන රුවන් 

ජයරත්න 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පණසේරුව 072-3259829   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ජි.විසේරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පඩස්ථගිරිය 075-6959176   

02. ජි.ඩබ්.ජි.අනුර ජයවර්ධ්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පඩස්ථගිරිය 072-5253106   

03. ඩබ්.ධ්නසස්ේන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පඩස්ථගිරිය 072-1156003   

04. යු.ජි.ආර්.ර්කථපකාන්ති 

ජයලත් 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩස්ථගිරිය 066-4926689   

05. ජි.ඩබ්.මස්ථ.වික්රමසුරිය 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පඩස්ථගිරිය - 

066-

2221182 
 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.වයි.සස්ෝමලත්ා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ත්කගහසගොඩ - 066-

3666510 
 

02. ඒ.ඩි.සක.මම්.ිම.ජි.පරාක 

රම කුමාරසිාංහ 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ත්කගහසගොඩ 071-4185819   
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03. මච්.ඒ.සී.සස්සනසහලත්ා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ත්කගහසගොඩ    

04. ටි.ජි.නිලන්ති 

හලාංගහසකොටුව 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්කගහසගොඩ 072-6967790   

05. මස්ථ.ජි.පාලිත් හලාංසගොඩ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ත්කගහසගොඩ    

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සජෝස්ප්පාර් සශවනායගම් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දලුසවල    

02. ස්ථටීවන් ජස්ථටින් සපෝක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දලුසවල    

03. ආරුන් ඉන්්රමලර් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දලුසවල    

04. රමයියා සම්රි ප්රින්ටා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දලුසවල    

05. ඊ.ජි.සක.මක.රත්නායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දලුසවල 072-1035813   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ආර්.මම්.ඒ.සි.සක.රත්නා

යක 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගම්මුකල 071-7215985 

066-

2221735 
 

02. මච්.මම්.චුලරත්න බාංඩාර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ගම්මුකල  066-

2221704 
 

03. අමන්සපොල ස්ාරාලාංකාර 

හිමි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගම්මුකල 071-8161852 066-

2221598 
 

04. ආර්.ඩබ්.මම්.සපොඩිමැණි

සක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව  071-3220413   

05. ආර්.මම්.අපාලි 

ගුණවර්ධ්න 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ගම්මුකල 071-8663736   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.ජයරත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඩන්ගන් 

සපසදස් 
   

02. මන්.ජි.සප්රේමදාස් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

ඩන්ගන් 

සපසදස් 
   

03. මම්.මච්.අනුර ද සිකවා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ඩන්ගන් 

සපසදස් 
   

04. මම්.ජි.ඉසරෝකණි විනිත්ා 

කුමාරි 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඩන්ගන් 

සපසදස් 
075-6109118   

05. මච්.මම්.රම්බණ්ඩා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඩන්ගන් 

සපසදස් 
072-3226504   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.මම්.ලාලනි දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

දුකලෑව 

නැසගනහිර 
071-4823904   

02. ිම.ළි.ජි.ප්රියන්ත් 

නයනානන්ද 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

දුකලෑව 

නැසගනහිර 
   

03. 
ආර්.මම්.සුදර්මා 

කුමාරිහාමි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

දුකලෑව 

නැසගනහිර 
076-5930188   

04. ඊ.ඩබ්.සරෝෂිණි දිකරුකෂි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දුකලෑව 

නැසගනහිර 
078-4811336   

05. ඊ.මම්.සි.මැණිසක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

දුකලෑව 

නැසගනහිර 
   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. මන්.සක.අසබ්ගුණරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දුකලෑව 071-8307985 066-

2221521 
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02. ඒ.ඒ.මච්.ජි.ජයවර්ධ්න 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දුකලෑව 071-1009576 

066-

2221709 
 

03. මස්ථ.සක.මම්.පශමිනී ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දුකලෑව 072-9515962   

04. ඩබ්.මච්.ජි.පශමිනි 

මාංගලිකා ජයසිාංහ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දුකලෑව 078-5907358   

05. ිම.මම්.අසබ්රත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දුකලෑව 071-2111399 066-

2221980 
 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.සුමනසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇතිපකලාවල  066-

2221015 
 

02. සේ.මක.මම්.ජයසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ඇතිපකලාවල  066-

2221056 
 

03. මම්.ළි.පශමසිරි 

කරුණාවාංශ 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇතිපකලාවල 071-7723261   

04. ආර්.ඩබ්.ළි.ජි.රත්නදිවාක

ර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇතිපකලාවල 072-4584492   

05. ඩි.මම්.තුසිත් දිස්ානායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ඇතිපකලාවල 071-7540442   

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.ජයවර්ධ්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මාත්ලාළිටිය 

දකුණ 
071-0145370 066-

2221223 
 

02. 
යු.මච්.ඩි.ාාමර පදය 

කුමාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මාත්ලාළිටිය 

දකුණ 
 

066-

2221044 
 

03. යු.ජි.වර්ණවිත්ාරණ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මාත්ලාළිටිය 

දකුණ 
 

066-

5688155 
 

04. යු.ජි.කලානි විසේසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාත්ලාළිටිය 

දකුණ 
077-6464363   

05. සක.ජි.ාන්ස්රස්ථන ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මාත්ලාළිටිය 

දකුණ 
 066-

2221119 
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ජි.ාන්්රාවති ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 076-6048768   

02. ඩබ්.ජි.මස්ථ.මම්.දස්නායක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 077-5727546   

03. ජි.ජි.න්නදලත්ා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 072-3938765   

04. ඩබ්.මම්.මච්.ජි.කුමාරිහාමි 

මැණිසක 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොකවත්ත් 071-7539048   

05. ඩබ්.ජි.ස්මරනායක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 077-1686940   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිළධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ටි.ඩබ්.කුඩා බණ්ඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වාලසවල    

02. ළි.සක.ජි.තිලකරත්න 

බණ්ඩා 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
වාලසවල 072-3016904   

03. යු.මක.ජයසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වාලසවල  066-

2221513 
 

04. ජයන්ත් ස්මරසකෝන් 

හුලාංගමුව 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වාලසවල  066-

2221865 
 

05. ඩි.මම්.කිර්ති ශ්රි 

දිස්ානායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වාලසවල    
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ආර්.මම්.ීමරසකෝන් 

බණ්ඩා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සදොරකුඹුර 

නැසගනහිර 
 

066-

2221603 
 

02. අයි.ජි.මශදුම බණ්ඩා 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

සදොරකුඹුර 

නැසගනහිර 
 

066-

5716538 
 

03. 
ළි.මක.අාලා මරන්දති 

ලියනසේ 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සදොරකුඹුර 

නැසගනහිර 
077-4642632   

04. 
මන්.ජි.අමිත්ා ස්ාංජිවනි 

ගමසේ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 

සදොරකුඹුර 

නැසගනහිර 
077-4296509   

05. 
ඩි.මම්.මක.ජි.ජයසිාංහ 

බණ්ඩා 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සදොරකුඹුර 

නැසගනහිර 
077-1901165   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. සුනීත්ා රත්නායක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ආසලෝකගම 071-9157303   

02. මස්ථ.ජි.ආරියසිරි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ආසලෝකගම 072-5333709   

03. ඩබ්.ජි.ජයන්ති 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ආසලෝකගම 072-5769819   

04. ඩි.ජි.දයානි දමුණුසගොඩ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ආසලෝකගම 071-690273   

05. ඩබ්.ජි.ජගත් ීමරසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ආසලෝකගම 071-6829789   
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04.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - ගදේශමදේශවල 

 
ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් 
 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඇන්ටනි සරොබට් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වාස්ලසකෝට්සට් 077-1761421   

02. සුමිත් අසබ්නායක 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
වාස්ලසකෝට්සට් 077-4595206   

03. ළි.ජි.සජෝන් විසේරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වාස්ලසකෝට්සට් 072-3656998   

04. 
ෂිස්ථටර් කාමන් 

හදපාන්සගොඩ ත්නා 

සස්ොයුරිය 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වාස්ලසකෝට්සට් 077-6574392   

05. ගරු ස්ාංස්ක වස්ාර 

ළියතුමා 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වාස්ලසකෝට්සට් 077-5515616   

 

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.සිරිවර්ධ්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පලාපත්වල 072-9835442   

02. අයි.ජි.නන්දසස්ේන සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පලාපත්වල    

03. වයි.ජි.අසනෝමා පශමසිරි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පලාපත්වල    

04. ළි.ජි.නන්දාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පලාපත්වල  066-

5650500 
 

05. අයි.ජි.නන්දසිලී ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පලාපත්වල 077-4903973   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.මශදුම බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සියඹලාගහ

සවල 
071-8077567 066-

3662933 
 

02. 
මස්ථ.මම්.ඩබ්.අනුර 

සස්ේනානායක 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

සියඹලාගහ

සවල 
077-8791703   

03. 
මස්ථ.ජි.මඩ්මන් 

ස්මරසකෝන් 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සියඹලාගහ

සවල 
071-6115514   

04. ඩි.ජි.නිකමිණි ජයරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සියඹලාගහ

සවල 
   

05. 
ර්ජ මැදබැශසශ 

වජිරඥාන හිමි 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සියඹලාගහ

සවල 
 

066-

2287537 
 

06. ගරු ඉරාංග ළියතුමා  සියඹලාගහ

සවල 
077-5900282   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
මම්.ජි.ක්රිස්ථටි සලනාඩ් 

විසේරත්න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ළිහිකලයාය 

071-0631546 

072-3728812 

  

02. මම්.ජි.ඩි.ඒ.නිශාන්ත් 

විසේරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ළිහිකලයාය 077-6565702   

03. ිම.ජි.ආර්.මන්.සරොහාන් 

විසේරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ළිහිකලයාය 077-4061942   

04. ළි.ජි.සිරික විසේරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිහිකලයාය 077-6608475   

05. 
මම්.ජි.ඩි.ලැම්බට් 

විසේරත්න 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ළිහිකලයාය 072-5503600   
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අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ඩි.මස්ථ.විසේරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගකසගොඩයාය 076-6319286   

02. සි.ජි.රුවන්ප්රිය විසේරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ගකසගොඩයාය 077-5050777   

03. සක.ජි.රීත්ා විසේරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගකසගොඩයාය 076-8783463   

04. මස්ථ.ජි.ඉකාරා ස්දරුවනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගකසගොඩයාය  066-

5683380 
 

05. ටි.ජි.ඩි.සපෝක ඒකනායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ගකසගොඩයාය 077-8358851   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ස්ාගර බාංඩාර සකනාවල ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සකනාවල 077-4164187   

02. ඒ.ඒ.මම්.මස්ාදිකින් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සකනාවල 077-1882258   

03. 
ඒ.ඩබ්.ජි.සුමිත් 

අසබ්සකෝන් 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සකනාවල 077-9848179   

04. ඒ.ජි.රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකනාවල 078-2516447   

05. ඩබ්.ජි.දයානන්ද ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සකනාවල 077-6746432   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.ජි.සක.නිලීමර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
යටිවැහැර 071-7022726   

02. ඒ.ජි.නන්දා ජයසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
යටිවැහැර 072-9364250   
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03. ඩබ්.ළියදාස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
යටිවැහැර 071-5952419   

04. පත්මා කුමාරිහාමි 

සකනාවල 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව යටිවැහැර 077-4280487   

05. ඩබ්.මම්.ඩි.නාමක ස්රත් 

කුමාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
යටිවැහැර 072-3728819   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.ඉන්්රපාලිත් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

පතුර 
071-2731045   

02. ඩබ්.මම්.රත්නායක 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

පතුර 
072-3841983   

03. ළි.ජි.ගුණදාස් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

පතුර 
071-5310528 

066-

5686347 
 

04. ළි.ජි.සහේරත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මැදබැශද 

පතුර 
 066-

5651180 
 

05. ඊ.ජි.සහමන්ත් කුමාර 

වනසිාංහ 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මැදබැශද 

පතුර 
077-2671186   

 

 

අනු 

අංක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඊ.ජි.ර්ාංචි බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

දකුණ 
 066-

5673107 
 

02. අයි.ජි.මාලනි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

දකුණ 
071-0429610   

03. මක.සක.ර්කථපා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මැදබැශද 

දකුණ 
 066-

5612888 
 

04. සුජිවා වනසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මැදබැශද 

දකුණ 
071-9774896   

05. අයි.ජි.දස්නායක බාංඩා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මැදබැශද 

දකුණ 
071-8460824   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.මුහම්මදු මලීක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මලමකසපොත් 078-8771421   

02. ඒ.මීය ර් ජවාශ  මලමකසපොත් 077-8003235   

03. මච්.මුහම්මදු වජීර් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මලමකසපොත් 072-8339208   

04. මම්.ආර්.ජි.බන්දුල හරිප්රිය  මලමකසපොත් 077-5028417   

05. ඩබ්.ජි.ර්ාංාා 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මලමකසපොත් 
072-4713428   

06. ආර්.ජි.මකලිකා රාජපකක  මලමකසපොත් 071-4655612   

07. ඒ.සමොහම්මදු ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මලමකසපොත් 077-1046264   

08. ඩබ්.ජි.සිරිසස්ෝම සහමාන්්ර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මලමකසපොත් 077-5281254   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ටි.කසීර්දින් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
හැවසන්සවල 072-4805922   

02. මස්ථ.මන්සූර් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
හැවසන්සවල 077-5139089   

03. ඒ.මස්ථ.හමිඩ් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
හැවසන්සවල 077-9426502   

04. වි.ජි.දිනුකා ර්කථපකාන්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හැවසන්සවල 077-4978082   

05. මම්.මස්ථ.මම්.රාළි ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
හැවසන්සවල -   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.සස්ේනාරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දෑඹව 072-3668919   

02. සක.ජි.මක.කරුණාතිලක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දෑඹව 077-4183957   

03. ආර්.ජි.මස්ථ.ජයසුරිය ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දෑඹව 077-9532285   

04. ර්ජ ගලිගමුසව 

ස්ශධ්ාතිස්ථස් හිමි 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දෑඹව 076-3822633   

05. ආර්.මම්.සක.ජයතිලක 

බාංඩා 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දෑඹව 071-4746188   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ආර්.ජි.රත්නායක 

බාංඩා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මාදිසපොල 071-6030068   

02. ඩි.මම්.ජගනී කුමාර 

විසේරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මාදිසපොල 078-3312639   

03. ඩබ්.ජි.ජිනදාස් ගමසේ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මාදිසපොල 075-9962996   

04. ඊ.මම්.ිම.ජි.ධ්ර්මරත්න 

බණ්ඩා 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාදිසපොල 071-4427324   

05. ඩි.මම්.නිමක දස්නායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මාදිසපොල 071-4292587   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ග්රාම නිලධ්ාරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වෑසගොඩසපොල 071-4292587   

02. ස්ාංවර්ධ්න නිලධ්ාරි  වෑසගොඩසපොල 071-2986636   
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03. ඊ.මම්.රැවන් කුමාර 

ඒකනායක 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
වෑසගොඩසපොල - 066-

2287550 
 

04. සක.ජි.අජිත් බුශධික  වෑසගොඩසපොල - -  

05. ආර්.ජි.සීත්ා කුමාරි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වෑසගොඩසපොල - 066-

5616783 
 

06. ඩබ්.මම්.මකලිකා 

විසේසකෝන් 
 වෑසගොඩසපොල - 066-

2287471 
 

07. පවුක සස්ෞඛ් නිලධ්ාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වෑසගොඩසපොල 070-3834046   

08. සුජානි ගුණරත්න රණාධීර 

ආරච්චි 
 වෑසගොඩසපොල 075-9778500   

09. ආර්.මම්.කරුණාරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වෑසගොඩසපොල 071-8242829 066-

2287544 
 

10. ආර්.මම්.සහේරත් බණඩා  වෑසගොඩසපොල  066-

2287471 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.මම්.ගුණපාල 

ආරියවාංශ 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කැදන්ගමුව 077-5407160   

02. මම්.ඒ.මම්.අසබ්සකෝන් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
කැදන්ගමුව 077-8417011   

03. ර්ජ පැකවැහැර 

ාන්දානන්ද හිමි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කැදන්ගමුව 071-5745763   

04. සක.මම්.වස්න්ත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කැදන්ගමුව 071-1278019   

05. ආර්.ඒ.මස්ථ.රණීමර ආරච්චි ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කැදන්ගමුව 077-6619119   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.මම්.මම්.ජි.සස්ේනාරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සහොම්බාව 077-1290951   
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02. මස්ථ.ඩි.ජයස්ථරිය ප්රනාන්දු සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සහොම්බාව 072-5375987   

03. මම්.ජි.දිස්ානායක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සහොම්බාව 077-0810767   

04. මම්.ජි.පපතිස්ථස් බාංඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සහොම්බාව 071-2085413   

05. 
මම්.ආර්.ප්රියන්ත් 

කරුණාතිලක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සහොම්බාව 071-6137915   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ටි.බැස්ක සකොස්ථත්ා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථසපොත් 077-4167072   

02. මම්.සක.ඒ.වයි.මස්ථ.මුණසිාං

හ 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථසපොත් 072-6211722   

03. මම්.ඩි.ජි.නවරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථසපොත්  066-

2289155 
 

04. ටි.ඩි.කකපනි ශම්මික 

කරුණාරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොස්ථසපොත් 071-3455479   

05. හැරිස්න් බාංඩාරනායක 

විසේතුාංග 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සකොස්ථසපොත් 071-7002363   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.විසේරත්න බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

දිවුකගස්ථක

සෘොටුව 
071-2744849   

02. ඒ.ජි.සප්රේමදස් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

දිවුකගස්ථක

සෘොටුව 
077-1957296   

03. ටි.ආර්.ආනන්දපාල ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

දිවුකගස්ථක

සෘොටුව 
077-5968832   

04. ආර්.ජි.සීසශවි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිවුකගස්ථක

සෘොටුව 
071-2945004   

05. ිම.ජි.ලයනක සුගත්දාස් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

දිවුකගස්ථක

සෘොටුව 
071-2110671   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ඒ.ඩි.සරෝහණ 

කුමාරසිාංහ 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගසකසවල 077-9980130   

02. 
ඩි.මම්.ත්ාලිාංග ප්රාාත් 

බාංඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ගසකසවල 077-4145800   

03. ඒ.සක.ආනන්ද තිස්ථස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගසකසවල 071-8261494   

04. ළි.මම්.සේ.බණ්ඩාර 

සප්රේමරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගසකසවල 077-6234725   

05. ඩබ්.මම්.රණසිාංහ බාංඩා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ගසකසවල 077-4320592   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.පපාලි වණසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දමුණුමුකල  066-

228708 
 

02. ඒ.ඒ.ජි.ජයසුන්දර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දමුණුමුකල  066-

2287022 
 

03. ඒ.ඒ.ජි.දයානන්ද ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දමුණුමුකල 077-8402424   

04. ඒ.ජි.තිලකරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දමුණුමුකල 071-1336196   

05. 
ජි.ඊ.මම්.බුශධි ප්රියකුමාර 

ඒකනායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දමුණුමුකල 072-993288   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.මම්.මන්.කරුණාතිලක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පත්සකොළ

සගොකල 
072-5375987   



165 
 

02. ළි.ජි.ජයරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

පත්සකොළ

සගොකල 
   

03. අයි.ජි.ගුණරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

පත්සකොළ

සගොකල 
077-7469076   

04. ආර්.ඒ.ඉලාංගරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පත්සකොළ

සගොකල 
   

05. ළි.ජි.ජයරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

පත්සකොළ

සගොකල 
078-9883079   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ටි.මම්.ඩි.මුණසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඩුයාය 071-7634784   

02. මන්.මම්.නවරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දඩුයාය    

03. ඒ.ළි.ඒ.ළි.වික්රමසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඩුයාය    

04. මස්ථ.ඒ.සස්ේනාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඩුයාය    

05. ඒ.මම්.අමිලා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දඩුයාය 077-5035596   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. තිලක ස්මරසකෝන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඉහල 

බම්බාව 
   

02. ළි.ජි.ධ්ර්මපාල සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

ඉහල 

බම්බාව 
071-9359802  071-9359802 

03. මම්.ජි.ගාමිණි ජයරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ඉහල 

බම්බාව 
071-8161793  071-8161793 

04. මච්.මම්.සහේරත් මැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉහල 

බම්බාව 
070-2169193   

05. වස්න්ත්ා සප්රේමකාන්ති ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඉහල 

බම්බාව 
071-1023144   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සේ.මම්.මම්.ආනන්ද 

ජයලත් 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පට්ටිසවල 071-8242712   

02. සක.ඩි.මච්.සේ.විමලසිරි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පට්ටිසවල 071-8141615   

03. මම්.මම්.පවුසික ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පට්ටිසවල 07-77197729   

04. රාංජනී ගලප්පත්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පට්ටිසවල 072-3435227   

05. මම්.ජි.ජයරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පට්ටිසවල 077-9924913   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.ඩබ්.ඩි.කමකසුචිමන්තු ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඹවටවන 077-2568436   

02. මම්.අයි.මම්.රිස්ථවාන්  දඹවටවන 077-4345278   

03. සක.ඩබ්.ඩබ්.මම්.විසේසකෝ

න් බාංඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දඹවටවන 071-5951282   

04. ආර්.මම්.විමලසස්ේන  දඹවටවන 077-9613650   

05. ඒ.ජි.රමපාල ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඹවටවන 071-6044851   

06. ඒ.ආර්.ටි.සක.මැදගම  දඹවටවන 071-2944958 066-

5684263 
 

07. ඩි.සක.සුසර්කා ියවන්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඹවටවන 071-6044851   

08. සක.ජි.ඉන්්රණි  දඹවටවන 072-1635418 066-

4902278 
 

09. ජි.ඩි.පපාලි ස්රත් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දඹවටවන 071-9086362 066-

7915877 
 

10. ජි.ජි.ස්රත් නීක රූපසිාංහ  දඹවටවන 077-4843886 066-

2287385 
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11. මෆථ.මම්.ෆර්ස්ාන්  දඹවටවන 077-5946476   

12. මස්ථ.ටි.පපාලි  දඹවටවන 072-3576899   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. වයි.ජි.විසේරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගලපාවුල 078-3698736   

02. ඩි.ජි.පශමසිරි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ගලපාවුල 071-6992173   

03. මක.මච්.ජි.සප්රේමාලාංකා 

සස්ේනාරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගලපාවුල 077-0265843   

04. ඒ.ඒ.ජි.සප්රේමා අත්පත්තු ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගලපාවුල 077-3171457   

05. සේ.ඒ.විමලා ජයසකොඩි ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ගලපාවුල 072-9179728   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.අසබ්රත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
රාංවැඩියාව 077-2473290 

077-

8239960 
 

02. ආර්.ඒ.සපොඩි නිලසම් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
රාංවැඩියාව 077-4053380   

03. කළිල නිශාන්ත් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
රාංවැඩියාව 071-3397018   

04. ස්ථටැන්ලී විසේරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රාංවැඩියාව - 
066-

2289737 
 

05. මස්ථ.අමානුකලා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
රාංවැඩියාව 077-6747184 

077-

3744323 
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සේ.ඒ.සජෝන් සපසර්රා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පාලුසහොම්බාව 077-7073187   

02. මච්.ඩි.ආනන්ද සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පාලුසහොම්බාව 072-3224501   

03. සක.මම්.ස්මරතුාංග ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පාලුසහොම්බාව 071-7498720   

04. ඩබ්.ඩි.ටැනිස්න් 

විමලරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පාලුසහොම්බාව 077-4582348   

05. සක.මම්.සුනික රණීමර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පාලුසහොම්බාව 072-9783684   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.ඇකබට් සිකවා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
රාලලෑසරොටවැව - 066-

3681441 
 

02. ඊ.මම්.දිස්ානායක සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
රාලලෑසරොටවැව 072-2318775   

03. ඩබ්.මම්.මාංගල ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
රාලලෑසරොටවැව 077-4429430   

04. සක.මන්.මම්.ත්මරා 

කුමාරිහාමි 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රාලලෑසරොටවැව 077-6980291   

05. 
මම්.ආර්.ආර්.ජි.අජිත් 

ශාන්ත් බණ්ඩාර 

ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
රාලලෑසරොටවැව 071-8610091   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මන්.ඩබ්.තිස්ථස් බණ්ඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වලස්ථවැව 077-7203040   

02. මන්.ඩබ්.ජි.රණසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
වලස්ථවැව 077-1310676   

03. ඒ.සුනික විසේරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වලස්ථවැව 077-4164134   
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04. මම්.මම්.ළි.ඩබ්.ස්රත් 

බණ්ඩාර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වලස්ථවැව 071-9530828   

05. ආර්.ඩබ්.මතුරසස්ේන 

බණ්ඩාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වලස්ථවැව 077-1772628   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.මස්ථ.විර්ලසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
යටිගකසපොත්ත් 077-9857578   

02. මච්.මම්.ටි.ිම.සහේරත් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
යටිගකසපොත්ත් 076-3534450 066-

7919780 
 

03. ඩන්ටන් ආනන්ද ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
යටිගකසපොත්ත් 077-4071228   

04. ීමර්තිරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව යටිගකසපොත්ත් 076-6111046   

05. මහින්ද ඒකනායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
යටිගකසපොත්ත් 076-6718116   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ගුණසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ර්වකළිටිය 077-9765463   

02. සක.ජි.වස්න්ත් රාංජිත් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ර්වකළිටිය 076-7455318   

03. ඩි.විජිත් නන්දසිරි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ර්වකළිටිය 072-7485837   

04. ටි.පරීනා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ර්වකළිටිය 077-9993349   

05. වයි.මම්.ඩබ්.ිම.ධ්ර්මවර්ධ්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ර්වකළිටිය 070-2898300   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ගුණරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මිවලපත්හ 077-9222706   

02. සක.සිරිපාල සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මිවලපත්හ 077-3073293   

03. ඩි.ආර්.ස්රත් ර්කථප කුමාර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මිවලපත්හ 077-6857042   

04. මච්.ජි.සස්ෝමසිරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිවලපත්හ 072-9497200   

05. ඩබ්.ඩි.විසේරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මිවලපත්හ 077-5418451   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. වයි.මම්.ඩබ්.ිම.ධ්ර්මවර්ධ්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නබඩගහවත්ත් 070-2898300 066-

3660300 
 

02. මස්ථ.ඒ.කබීර්  නබඩගහවත්ත් 071-3854071   

03. මම්.ගවුස්ථ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
නබඩගහවත්ත් 077-9798258   

04. මන්.මස්ථ.නවුපර්දීන් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නබඩගහවත්ත් 077-8293940   

05. මම්.සේස්ථමින් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නබඩගහවත්ත් 077-9186144   

06. මස්ථ.ඒ.ආරිප් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
නබඩගහවත්ත් 072-7365779   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.මම්.සස්යිනුක ආබ්දීන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සේරගලවත්ත් 077-3062596   

02. මම්.ිම.මම්.අමීය ර් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සේරගලවත්ත් 072-6023427   
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03. මස්ථ.නලීර් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සේරගලවත්ත් 071-2657525   

04. ඒ.මම්.මස්ථ.පාතිමා සියානා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සේරගලවත්ත් 077-0641246   

05. ිම.මහමුශ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සේරගලවත්ත් 077-4172758   

06. ඒ.ජි.ඒ.අසීස්ථ  සේරගලවත්ත් 071-1642488   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.ස්මන් ර්කථප කුමාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඹසගොකල 071-9006905   

02. මම්.ජි.තුසිත් බණ්ඩාර 

කුමාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දඹසගොකල 077-9288281   

03. ළි.ජි.ඩිාංගිරිබණ්ඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඹසගොකල 071-9964055   

04. ආර්.මම්.ඩබ්.ප්රාා කුමාරි 

සස්සනවිරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඹසගොකල 071-3766814   

05. ඩබ්.ජි.මස්ථ.රාංජන් 

විසේරත්න 
 දඹසගොකල 071-9696400   

06. ආර්.ඩබ්.ඩබ්.මම්.ඩි.ිම.වන්

නිනායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දඹසගොකල 071-3767600   

07. සක.ජි.පීටර විසේරත්න  දඹසගොකල 071-8500019   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ජි.ලකෂිකා කුලතුාංග ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
බඹරගස්ථවැව 078-7256351   

02. මම්.ිම.විසේපාල  බඹරගස්ථවැව 072-9180229   

03. සේ.මම්.ීමරරත්න බණ්ඩා සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
බඹරගස්ථවැව 072-6518544   
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04. ිම.ජි.විරසිරි  බඹරගස්ථවැව 072-6892655   

05. අයි.ජි.සස්ේනසිාංහ බණ්ඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
බඹරගස්ථවැව 077-9327818   

06. ඒ.ජි.මම්.රාංජනි වික්රමසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව බඹරගස්ථවැව 070-2299594   

07. සේ.අජන්ත්ා රත්නායක  බඹරගස්ථවැව 077-2059109   

08. මම්.ජි.ස්මන්ත් කුමාර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
බඹරගස්ථවැව 077-8125690   

09. ළි.ජි.අනුකා කුමාරි  බඹරගස්ථවැව -   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.ජයසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නිලගම 077-2545629 066-

5617140 
 

02. ළි.ජි.ජයසිරි කුමාර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
නිලගම 072-4325404   

03. මස්ථ. ාන්න සුසම්ධ් ජයසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නිලගම 072-9177896 078-

3672067 
 

04. මච්.ජි.ශානක අමිල රත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිලගම 077-5138997   

05. මක.ඊ.ඒ.විසේදාස් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
නිලගම  066-

5712594 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.ාන්දන රාජසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අලුත්වැව 077-2746342   

02. මස්ථ.සක.විසේසකෝන් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අලුත්වැව 071-9964125   

03. මම්.විසේරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අලුත්වැව 077-1464685   



173 
 

04. ළි.ඩබ්.රණතුාංග ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුත්වැව 077-6760235   

05. ඒ ආර්.ජි.ගාමිණි 

දිස්ානායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අලුත්වැව 077-0080990   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. පපාලි දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සමොරසගොකල 077-8950792   

02. අයි.ජි.සත්න්නසකෝන් 

බාංඩා 
 සමොරසගොකල 077-3948543   

03. යු.ආර්.ජි.දිස්ානායක බාංඩා සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සමොරසගොකල 077-5137715   

04. මම්.මම්.ළි.ිම.ඩබ්.ප්රියන්ත් 

කුමාර 
 සමොරසගොකල 077-9600188   

05. ළි.සක.ඩබ්.ධ්ර්මීමර්ති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සමොරසගොකල 077-7655551   

06. මච්.මම්.ජයසස්ේන ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරසගොකල 077-3745080   

07. ආර්.ආර්.ආර්.ාතුරිකා 

රුවන්ති 
 සමොරසගොකල 071-8229160   

08. අයි.ජි.ආනන්ද ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සමොරසගොකල 077-6940800   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. දයා සහේමසිරි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ළිිමදුනුගම 077-2639632   

02. ආර්.මම්.ස්මන් කුමාර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ළිිමදුනුගම 077-5626960   

03. ඩි.යු.ඩබ්.වික්රමරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ළිිමදුනුගම 077-9129056   

04. ඊ.මම්.අසබ්සිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිිමදුනුගම 077-6111014   

05. ඒ.ජි.බණ්ඩාරනායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ළිිමදුනුගම 077-1809023   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.ඩි.සිරිලාක සප්රේමාන්්ර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථගහහින්න 077-5050759   

02. ඩබ්.ඒ.පපාලි ජයතිස්ථස් සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සකොස්ථගහහින්න 077-6193592   

03. ළි.මච්.ධ්නපාල 

ස්මරකසකොඩි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථගහහින්න 072-4926726   

04. ඊ.ජි.ලලිත් ජයවර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොස්ථගහහින්න 072-9655308   

05. මක.මක.ළි.නිහාක 

නිශාන්ත් සපසර්රා 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සකොස්ථගහහින්න 071-6649508   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.ජයසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සබ්ලියකන්ද  066-

2287274 
 

02. යු.ජි.සජෝර්ේ අසබ්වර්ධ්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සබ්ලියකන්ද 077-4949706   

03. අමිත්ා සපසර්රා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සබ්ලියකන්ද  066-

2287554 
 

04. සක.මම්.මස්ථ.ජි.සුමනලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබ්ලියකන්ද  06-

2287554 
 

05. සිකවත්ගම විහාරාධිපති ජි. 

ළියරත්න හිමි 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සබ්ලියකන්ද  066-

2289617 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.ීමර්තිලත්ා රාජපකක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
බුලනවැව 071-5114566   
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02. ආර්.මම්.විමක දයානන්ද සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
බුලනවැව 071-8141000   

03. ළි.ජි.නිහාක ගාමිණි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
බුලනවැව 078-4811459   

04. ඩි.මම්.ඩි.ටි.දිස්ානායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව බුලනවැව  066-

2287141 
 

05. ඒ.ජි.ගුණදාස් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
බුලනවැව 077-8125022   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

01. සේ.ඒ.මාංගල ීමර්ති ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කුඹුකසගොකල 077-7826101   

02. ආර්.මච්.මම්.රාංජිත් 

බණ්ඩාර 
 කුඹුකසගොකල 077-2597105   

03. මස්ථ.ජි.සස්ෝමසිරි ලකකථමන් 

ද සිකවා 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
කුඹුකසගොකල 077-6102133   

04. ඩබ්.ඒ.සුමිත්රා  කුඹුකසගොකල 078-6017561   

05. ඩි.ඒ.ඒ.ාන්්රකාන්ති 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කුඹුකසගොකල 071-8467136   

06. ඒ.ජි.ආරියරත්න  කුඹුකසගොකල 077-5332696   

07. ඩබ්.ඒ.ශානිකා දිකරුකෂි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කුඹුකසගොකල 077-6054251   

08. ඩබ්.ළි.ලීලාරත්න  කුඹුකසගොකල - 066-

7919991 
 

09. කාන්ති විසේරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කුඹුකසගොකල 076-9058912   

10. ඩබ්.මම්.සේ.වික්රමසිාංහ  කුඹුකසගොකල 077-3663087   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.ළියසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 1 077-8704612   

02. ඒ.ජි.අසබ්සිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 1 076-8867345   

03. මන්.මම්.යස්ාර් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 1 076-6665443   

04. ජි.ජි.සුනිකදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සශවහුව 1 072-8523661   

05. ජි.ජි.ආර්.කුමාරසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සශවහුව 1 076-8789842   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.මක.නදිකා කුමාරි 

බාලසුරිය 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 2 071-1243123   

02. මන්.ජි.සුමනසිරි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 2 077-0172739   

03. මම්.මස්ථ.මහින්දරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සශවහුව 2 077-3923778   

04. ිම.මස්ථ.අයි.බාලසුරිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සශවහුව 2 071-4792494   

05. සක.ඒ.ර්ාංචිබණ්ඩා ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සශවහුව 2 077-3436909   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.මම්.පණ්ඩිත්රත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දඩුබැදිරුප්ප 077-1972827   

02. ඊ.ජි.වස්න්ත් මුදිත් සහේරත් සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දඩුබැදිරුප්ප 077-1299941   
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03. ළි.ජි.ාන්ස්රස්ථන ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දඩුබැදිරුප්ප 071-5591229   

04. මම්.මස්ථ.අනුකා පශමිණි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඩුබැදිරුප්ප 077-8977921   

05. ඩබ්.ඩබ්.මම්.ගාමිණි 

සහේරත් 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දඩුබැදිරුප්ප 077-9612516   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි.සරොස්ාන් කුමාරත්ාංග 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මකුලුගස්ථව

ෘැව 
- 

066-

2287328 
 

02. ළි.ජි.තුකාර සහේමකුමාර 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මකුලුගස්ථව

ෘැව 
077-4057039   

03. මම්.මච්.සර්නුකා කුමාරි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මකුලුගස්ථව

ෘැව 
077-6416938   

04. ිම.වයි.ාමිලා ස්මන් කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
මකුලුගස්ථව

ෘැව 
076-9212105   

05. ඕ.ඩි.ශ්රියාණි 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මකුලුගස්ථව

ෘැව 
077-0075070   

06. අනුර ප්රියාංකර  
මකුලුගස්ථව

ෘැව 
071-6024659   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.රාංජිත් විමලවිර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පහල 

දිේගල 
077-5740798   

02. ජි.ජි.ප්රියන්ත් සිසිර කුමාර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

පහල 

දිේගල 
071-8419646   
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03. මච්.මම්.සිරිවර්ධ්න 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

පහල 

දිේගල 
072-8438290   

04. ටි.ජි.රවින්්රනාත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහල 

දිේගල 
076-6343138   

05. ජි.ජි.වස්න්ත් රත්නායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

පහල 

දිේගල 
071-6499145   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.ඩි.සිරිසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සත්න්නක

සෘෝන්ර්ර 
077-4033208   

02. ඒ.ජි.ගාමිණ ජයවික්රම සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

සත්න්නක

සෘෝන්ර්ර 
071-2652375   

03. සක.ජි.ගාමිණි නිශථශාංක 

ජයීමර 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සත්න්නක

සෘෝන්ර්ර 
077-9163604   

04. සක.ජි.පපාලි රාංජිත් ජයීමර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සත්න්නක

සෘෝන්ර්ර 
071-3658807   

05. සක.ජි.මස්ථ.රාජපකක 

රණසිාංහ 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සත්න්නක

සෘෝන්ර්ර 
077-2945546   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ාමින්ද කුමාරපතිරණ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

වැටසකොලු

වැව 
071-7530963   

02. ළි.ඩබ්.සස්ෝමරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

වැටසකොලු

වැව 
072-5884577   

03. ආර්.මක.ජානක කමකස්රි 

රබවල 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

වැටසකොලු

වැව 
077-4663018   

04. ආර්.මම්.සුගත් බණ්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැටසකොලු

වැව 
077-1365042   

05. ආර්.ජි.ාමීය ර ප්රස්ාශ 

ගුණසස්ේන 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

වැටසකොලු

වැව 
077-2598208   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මස්ථ.මම්.ජි.ස්මරසකෝන් 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පහලවැව  

066-

2289171 
 

02. ිම.ඒ.ඒ.සුනික 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පහලවැව    

03. ආර්.මම්.ටි.රත්නායත් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පහලවැව 077-7150823   

04. ටි.මම්.මස්ථ.ඩබ්.සත්න්නක

සෘෝන් 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහලවැව    

05. ළි.ඩි.ඩි.අසබ්වර්ධ්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පහලවැව    

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.පපාලි රාංජිත් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඉබ්බන්කටු

ව 
071-8196375   

02. මච්.මම්.කුමාරසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

ඉබ්බන්කටු

ව 
077-9301774   

03. මන්.ජි.නිමක තිලකරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ඉබ්බන්කටු

ව 
075-7276482   

04. ඊ.ඩබ්.ජි.ඉසනෝකා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉබ්බන්කටු

ව 
071-370831   

05. 
අරුණ කුමාර 

සදකගහවත්ත් 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඉබ්බන්කටු

ව 
077-8283820   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සේ.ඒ.ජයන්ත් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සිකවත්ගම 077-9730407   

02. ඒ.මම්.ජයරත්න 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සිකවත්ගම 071-8588295   

03. ආර්.මම්.චින්ත්ක රාජපකක 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සිකවත්ගම 071-9530805   

04. ඒ.මම්.ඩබ්.ජි.ීමරසකෝන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සිකවත්ගම 071-1348638   

05. ඒ.ජි.රණීමර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සිකවත්ගම 077-9798651   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ඒ.ජයසස්ෝම 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ත්ලකිරියා

ගම 
077-9998085   

02. යු.ජි. රජා තිලකසිරි සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

ත්ලකිරියා

ගම 
077-8497124   

03. යු.ජි.බණ්ඩාරනායක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ත්ලකිරියා

ගම 
077-5427551   

04. ඒ.ජි.මහින්ද කරුණාතිලක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ලකිරියා

ගම 
071-7003696   

05. ඩි.මම්.ආනන්ද ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ත්ලකිරියා

ගම 
071-8502273   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ඒ.විරසස්ේන ීමරවර්ධ්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

හත්අඩුකකු

ව 
071-21862310   

02. ඩබ්.ඩි.කුසුම්ප්රිය නන්දසිරි 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

හත්අඩුකකු

ව 
071-5796944   

03. ඒ.ජි.මැගිසනෝනා 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

හත්අඩුකකු

ව 
071-0576887   

04. ඒ.ජි.ගුණරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
හත්අඩුකකු

ව 
071-3348970   

05. ආර්.ජි.චුලරත්න 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

හත්අඩුකකු

ව 
071-6598466   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
මන්.මම්.මම්.ඉත්රා 

මකකාන්ති 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පහල 

බම්බාව 
071-3183533   

02. ඩබ්.ජි.ලීලා සනෝනා 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

පහල 

බම්බාව 
 

066-

7910126 
 

03. ඩි.ඩබ්.සස්ෝමා අසබ්වර්ධ්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

පහල 

බම්බාව 
077-6740439   

04. සක.ඒ.ඩි.සුනික ප්රර්නඩ් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
පහල 

බම්බාව 
071-2317267   

05. ිම.ඩබ්.ීමරසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

පහල 

බම්බාව 
071-7361087   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ඩි.නිමක කාන්තිලත්ා 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සබලිගමුව 071-4058723   

02. මම්.ජි.ජානතී ප්රියාංකා සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සබලිගමුව 071-0160496   

03. මස්ථ.මම්.සිරිපාල ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සබලිගමුව 071-2603193   

04. මන්.ජි.නන්දාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබලිගමුව 071-7098389   

05. ඩබ්.ඩි.සිසිර ජයීමර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සබලිගමුව 071-6973177   

 

 

05.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - පමදේශමදේශපොල 

 
ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් 
 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.මම්.නසවෝදා සුාාෂිණි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

බටහිර 
071--3757969   

02. ඩි.මම්.ජස්ථටින් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

බටහිර 
071-8261968   

03. ඒ.මම්.ඩබ්.සලොකුබාංඩා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

බටහිර 
071-1465936   

04. ඒ.මම්.ඩබ්.පපතිස්ථස් 

බණ්ඩාර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මානින්ගමුව 

බටහිර 
077-6442622   

05. ඊ.මම්.ආනන්ද සබෝයසගොඩ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

බටහිර 
- 066-

2051680 
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ධ්ර්මලාක වකසපොල 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 072-2954735   

02. මන්.ජි.අසබ්රත්න 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් -   

03. 
ඒ.ජි.ඉන්්රා කුමාරි 

දස්නායක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 071-6105230   

04. යු.ඊ.මම්.ආර්.ඊවා පනම්බුව ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොකවත්ත් 072-6424900   

05. මඩපාත්සේ ජයවර්ධ්න 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සපොකවත්ත් 072-5178991   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.මම්.මස්ථ.බස්ථනායක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අකුරම්සබොඩ 071-8079763   

02. ජි.ජි.අයි.යු.සක.අලහසකෝන් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අකුරම්සබොඩ 071-8024275   

03. ළි.මක.ජි.ධ්ර්මසස්ේන 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අකුරම්සබොඩ - 

066-

3662877 
 

04. ඩබ්.මක.ඒ.රමා සහේරත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අකුරම්සබොඩ - 
066-

2247386 
 

05. ඒ.මම්.සස්නවිරත්න බාංඩා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අකුරම්සබොඩ - 

066-

5650809 
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ආර්.ජි.සුස්න්ත් බාංඩාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සදවරම්මුකල 071-7112845   

02. 
මම්.ආර්.ජි.ීමරසකෝන් 

බණ්ඩා 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සදවරම්මුකල 077-5597455   

03. මම්.ආර්.ජි.සුාාෂිත් මාලනී ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සදවරම්මුකල 077-4675800   

04. මම්.ඒ.සිත්ති පාතුම්මා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සදවරම්මුකල 077-4418629   

05. ඩි.මම්.රාංබණ්ඩාරනායක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සදවරම්මුකල 077-5136010   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ිම.ාන්්රදාස් 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සකොබ්බෑවැ

හැර 
071-1000980   

02. ආර්.මම්.මන්.සක.රාජසිාංහ 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

සකොබ්බෑවැ

හැර 
-   

03. ඩබ්.මම්.ජි.ජි.සස්ෝමාන්්ර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සකොබ්බෑවැ

හැර 
077-5351125   

04. ඩබ්.ඒ.ඩබ්.ජි.ඩබ්.ස්මන් 

කුමාරි ීමරසිාංහ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොබ්බෑවැ

හැර 
071-4532046   

05. ජි.ජි.ගුණරත්න බාංඩා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සකොබ්බෑවැ

හැර 
077-4392433   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ඒ.මන්.මන්.වි්රානආරච්

චි 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පකසදණිය 071-1895921   
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02. ඩබ්.ඩබ්.මම්.රුවන් බණ්ඩාර 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
පකසදණිය 071-4830838   

03. මස්ථ.මම්.අලසම්ක අම්මා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පකසදණිය 077-5281051   

04. සේ.ඒ.සුජාත්ා ධ්ර්මවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසදණිය 071-7162442   

05. ඒ.මම්.ජි.මස්ථ.සි.අත්ත්නායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පකසදණිය 077-1901957   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ජි.ජයතිලක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කන්සශවත්ත් 077-2725284 066-

5672333 
 

02. ඒ.ජි.මස්ථ.රාජකරුණා 

තිලකරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
කන්සශවත්ත් 077-6636836 066-

5100031 
 

03. තුසිත් නන්දන රාජපකක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කන්සශවත්ත් 071-8322156   

04. ළි.ජි.සුනික ජයීමර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කන්සශවත්ත් 071-4596119   

05. සක.ජි.චින්ත්ක කුමාර 

ජයසස්ේකර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කන්සශවත්ත් 071-5861857  071-5861857 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.ජයරත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මහයායවත්ත් 071-8321967 

066-

5712572 
 

02. ආර්.ඒ.වාස්නා ස්ම්පත් 

රණවක 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
මහයායවත්ත් 071-7215888   

03. මම්.අසබ්ගුණසස්ේකර 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මහයායවත්ත් - 

066-

2247376 
 

04. අයි.ජි.මච්.මම්.සේ.මම්.මම්.හ

සෘේ රත් 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මහයායවත්ත් - 066-

4918124 
 

05. සේ.සි.රාජපකක ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
මහයායවත්ත් 077-6626980   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ගුණරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කිණිගම 071-9542170 066-

5718607 
 

02. සක.ජි.බාලසුරිය සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
කිණිගම 071-3883120   

03. ඒ.ඒ.ඥානවති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කිණිගම 071-5826454   

04. ටි.ජි.ාන්දන ප්රියන්ත් කුමාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිණිගම 077-5331668   

05. 
මස්ථ.ඒ.මම්.ඩබ්.මස්ථ.සක.මස්ථ.

බණ්ඩර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කිණිගම 077-5528454   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.මම්.තිලකරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පදුරම්පැලැස්ථස් 077-9704228 066-

2247048 
 

02. මච්.මම්.සහේරත් බාංඩා සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පදුරම්පැලැස්ථස් 071-7762973 066-

2247721 
 

03. ළි.මම්.මස්ථ.යාපාරත්න ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පදුරම්පැලැස්ථස් 077-5587701 066-

2247720 
 

04. සක.ජි.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පදුරම්පැලැස්ථස් 077-2331556   

05. ටි.මම්.මශදුම බාංඩාර ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
පදුරම්පැලැස්ථස් 077-4430857 066-

2247748 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.මම්.අසශෝක සස්ේනාරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ගලහිටියාව 071-8402525   
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02. අයි.ජි.ශාන්ති සස්නරත් 

බාංඩාර 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ගලහිටියාව 077-4670662   

03. ළි.ජි.සිරික ීමරසස්ේකර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ගලහිටියාව 077-1657271   

04. මම්.ජි.විකටර් ධ්ර්මසිරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගලහිටියාව 077-6752467   

05. ඩි.මම්.රාංබාංඩා දිස්ානායක ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ගලහිටියාව 077-5338008 066-

2247115 
 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.ජි.ර්ාංචි බාංඩා 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සමොනරවිල 071-6549924   

02. අයි.ජි.ශාන්ත් දිස්ානායක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සමොනරවිල 071-4792394   

03. සක.ඒ.ඥ්රනවති ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සමොනරවිල 077-6243018   

04. මස්ථ.මම්.සි.මන්.සක.ජයසුන්

දර 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොනරවිල 077-5381751   

05. 
ඒ.මම්.ප්රාාත් ාන්්ර කුමාර 

අසබ්සිාංහ 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සමොනරවිල 071-4471385   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.ස්රත් සිසිර කුමාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ජානකගම 071-8003640   

02. ළි.ඩබ්.ජි.පීටර් රාජපකක සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ජානකගම 077-0266783   

03. ඩබ්.ජි.මුනිදාස් 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ජානකගම 077-4736463   

04. ඊ.ළි.ඇතුගල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ජානකගම 071-348870   

05. මම්.අයි.ත්ාවුස්ථ 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ජානකගම 072-4713037   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අජිත් කුමාර විමලසස්ේන ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සකොස්ථසගොක

ල 
077-5011826   

02. රුවින්ද රූපසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

සකොස්ථසගොක

ල 
077-2592724   

03. නිශථශාංක කුමාරතුාංග ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

සකොස්ථසගොක

ල 
077-0798779   

04. නිලන්ත් කුමාරජිව ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොස්ථසගොක

ල 
077-6059140   

05. සුනික සප්රේමරත්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සකොස්ථසගොක

ල 
077-6293464   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
වයි.ිම.මක.ඩබ්.මන්.දිකරුක

ෂි කුමාරි අඹන්සපොල 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අළුත්ගම 071-8891063   

02. ඕ.මම්.කැප්සපටිසපොල සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අළුත්ගම 077-4355725   

03. මච්.සි.මම්.සිකවා ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අළුත්ගම 077-2563505   

04. ආර්.ඊ.ඩබ්.ඉසනෝකා 

කුමුදුණි අසබ්සකෝන් 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අළුත්ගම 077-3234460   

05. ආර්.මම්.සුගත්පාල 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අළුත්ගම 077-5558071   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.මම්.පදය මහානාම ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

පහලගම 
071-0948158   

02. ළි.ජි.තිලකරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

පහලගම 
072-4295316   



189 
 

03. යු.ජි.මස්ථ.ජයසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

පහලගම 
-   

04. ජි.මම්.මච්.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 
මිකලවාන 

පහලගම 
077-3438010   

05. මන්.මම්.මන්.රණසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මිකලවාන 

පහලගම 
071-5131114   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.මච්.ඩේලස්ථ ජයතිලක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මකමුතුගම 077-2778955   

02. ආර්.ඩබ්.ජි.මක.මස්ථ.සුරාංජන් 

විසේරත්න 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මකමුතුගම 072-9111693   

03. 
අයි.ජි.ස්මන් කුමාර 

විසේරත්න 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මකමුතුගම 071-2690271   

04. ජි.ඩි.ශ්රියාණි ගුනවර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මකමුතුගම 071-2943793   

05. ඒ.ඩබ්.ජි.ටි.මස්ථ.ස්ම්පත් 

ස්මරනායක 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මකමුතුගම 071-2835059   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මන්.ආර්.සක.දිලිනි තුකාරි 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ඇහැසකසපොල 071-2781755   

02. ඒ.මක.මස්ථ.ළි.අසේසගොඩ 
සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
ඇහැසකසපොල 072-4409721 

033-

3968711 
 

03. ජි.ඩබ්.ඩබ්.සි.සකොසහොන 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ඇහැසකසපොල 077-1885311   

04. මම්.ළි.ආරියදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇහැසකසපොල - 
066-

2247195 
 

05. මච්.මම්.ටිකිරිබාංඩා 
ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
ඇහැසකසපොල 071-2614254   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.ස්මන් කුමාර රම්බාංඩා ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

මැදගම 
071-6777481   

02. මම්.ජි.ප්රියන්ත් ර්කථපදාන සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

මැදගම 
077-5921933   

03. මස්ථ.මච්.මම්.ආර්.බුශධිප්රිය 

ස්මරදිවාකර 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

මැදගම 
071-1582235   

04. ජි.මම්.දුලික කම්මි බණ්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිකලවාන 

මැදගම 
071-2494939 066-

2051616 
 

05. මච්.මම්.ජි.සුනික වික්රමසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මිකලවාන 

මැදගම 
078-7023135   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.ජි.සේ.මස්ථ.මදුරාසගොඩ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

නැසගනහිර 
077-0576394 066-

2051892 
 

02. යු.ජි.සස්ෝමරත්න 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

නැසගනහිර 
077-4032946   

03. ඒ.ජි.ළියතිස්ථස් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

නැසගනහිර 
077-1569911   

04. ඩි.වයි.සුගත්දාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මානින්ගමුව 

නැසගනහිර 
077-6392484 066-

3685258 
 

05. ඒ.ජි.සරෝහණ ර්කථපකුමාර ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මානින්ගමුව 

නැසගනහිර 
071-9486001   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ජි.ඉලාංගසකෝන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

පහලගම 
077-4249552   
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02. සක.ජි.මස්ථ.නාමක කුමාර 

ාන්්රසිරි 

සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

පහලගම 
071-6107251   

03. ඊ.ජි.ියරානි පතිරණ 

මදිරිසිාංහ 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

පහලගම 
075-9109247   

04. ඒ.ජි.යස්වති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රුසිගම 

පහලගම 
071-0458198   

05. අයි.ජි.රාජා වික්රමසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රුසිගම 

පහලගම 
071-1561103   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
මම්.ජි.සුගත් නිශාන්ත් 

ජයවර්ධ්න 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ආරියගම 077-2505677 

066-

4900884 
 

02. මම්.ජි.සරොබට් ගුණවර්ධ්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ආරියගම 077-3729300   

03. මච්.ජි.සප්රේමලාක ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ආරියගම 077-2024256   

04. මම්.ජි.අනුර යස්රත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ආරියගම -   

05. ළි.ඩබ්.ජි.මස්ථ.ස්මන්ත් කුමාර 

ජයරත්න 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ආරියගම 076-5712628   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.ගූණරත්න ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අම්සබොකක 077-9282398   

02. සක.සක.මස්ථ.කහදසකෝරාල සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
අම්සබොකක 071-5294720   

03. පාලිත් ාන්ස්රස්ථන 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අම්සබොකක 077-5054332   

04. කමලාවති සපොඩිමැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අම්සබොකක 077-8782945   

05. ළියදාස් සගොඩසේ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
අම්සබොකක - 066-

2051711 
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.කලාංසුරිය ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සදමදඔය 077-0621178   

02. අයි.ජි.අමරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සදමදඔය 077-6978836   

03. ඩබ්.ජි.ස්රත් බණ්ඩාර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සදමදඔය 072-3226140   

04. යු.සක.ජි.නදිශානි අනුත්ත්රා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සදමදඔය 077-7118203   

05. නාමක ශාන්ත් සිාංහාරසේ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සදමදඔය 077-2632352   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම් ගුණතිලක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

ඉහලගම 
077-8245968 

066-

2247486 
 

02. ඕ.ඩබ්.ආර්.සක.ඕවිටිපාන සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

ඉහලගම 
078-5228519   

03. සක.ජි.ඒ.මස්ථ.ජයරත්න 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

මිකලවාන 

ඉහලගම 
077-7937730 

066-

2051717 
 

04. රාංජිත් සුබසස්ේන ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිකලවාන 

ඉහලගම 
071-3360303   

05. ස්රත් ගුණවර්ධ්න ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මිකලවාන 

ඉහලගම 
071-2912229 066-

2051675 
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩි.මම්.ආනන්ද දිස්ානායක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථවත්ත් 077-5351152 066-

2247587 
 

02. ළි.සක.අසබ්සුරිය සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථවත්ත් 071-1993929   

03. පපාලි සකොස්ථවත්ත් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සකොස්ථවත්ත් - 066-

2247406 
 

04. මච්.මම්.විජිත්ා කුමාරිහාමි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොස්ථවත්ත් 071-2984284   

05. සලෝරි සකොස්ථවත්ත් ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සකොස්ථවත්ත් - 066-

2247387 
 

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. සක.ජි.ස්මරසකෝන් ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

ඉහලගම 
071-6064717   

02. මක.ජි.ගුණරත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

ඉහලගම 
077-1658110   

03. ඩබ්.ජි.ලකකථමන් 

කරුණාතිලක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

රුසිගම 

ඉහලගම 
077-5980510   

04. වයලට් මඩ්වඩ් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රුසිගම 

ඉහලගම 
077-9168772   

05. පපාලි විසේසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රුසිගම 

ඉහලගම 
077-1397165   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.මක.මම්.ජිවනි සුදර්ශනි ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
අම්සබොකුසදන 077-5417538   

02. ඩබ්.ඩබ්.සස්සනවිරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
අම්සබොකුසදන 071-8669418   
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03. ළි.ජි.නිමක ාන්්රසිරි ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
අම්සබොකුසදන 071-5798506   

04. ඒ.ජි.වස්න්ත්ා නිකමිණි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අම්සබොකුසදන 078-4794491   

05. මච්.මම්.කුමාරිහාමි ආරකකණ හා 

පරිපාලන කමිටුව 
අම්සබොකුසදන 077-3969693   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මන්.ජි.ාන්ස්රස්ථකර 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සබෝසම්රුව 071-6434695   

02. යු.ජි.ධ්ර්මසස්ේන 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
සබෝසම්රුව 077-8390605   

03. සක.ජි.පර්ක සස්සනවිරත්න 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සබෝසම්රුව 077-5348867   

04. සක.ජි.නන්දා මාලනි ජයවිර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබෝසම්රුව 076-4131190   

05. මම්.ජි.කරුණාරත්න 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සබෝසම්රුව 077-4053741   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.පත්මා රාජපකක ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 
076-6862423   

02. ළි.ජි.පපාලි ආරියවාංශ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 
-   

03. ඊ.මම්.ජි.ජිවනන්ද ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 
071-2556586   

04. ළි.ජි.මස්ථ.ස්මරනායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිලන්සනෝ

රුව 
072-2580647   

05. ළි.ජි.ජගත් රණසිාංහ ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 
077-8455803   

 



195 
 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඩබ්.ජි.පර්ක ජයන්ත් 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
පකසකසපොල 077-8704399   

02. 
ඩි.ඩබ්.ජි.සනකස්න් 

සිරිවර්ධ්න 

සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
පකසකසපොල 077-6957385   

03. ආර්.මස්ථ.මස්ථ.සස්ේනානායක 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
පකසකසපොල 076-6205168   

04. යු.ජි.ඉන්්රවාංශ රාජපකක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකසපොල 077-4205021   

05. ශානක සනන්දා විත්ාරණ 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
පකසකසපොල 077-8888877   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. 
ඒ.මම්.ඩි.ජි.සස්නවිරත්න 

බාංඩා 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
වකසමෝරුව 071-3361455   

02. ආර්.ළි.සප්රේමතිලක 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
වකසමෝරුව -   

03. ඩි.ජි.පශමා කුමාරි 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
වකසමෝරුව 071-1536041   

04. ජනනි අසේකා සහේරත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වකසමෝරුව 077-6397604 
066-

5719362 
 

05. ඩි.මම්.ගාමිණි දිස්ානායක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
වකසමෝරුව 071-8228893   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ජි.ඩි.නිශාන්ත් මදිරිසිාංහ ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
නාගහසපොල 077-6980621   

02. මම්.ඩි.අජිත් කුමාරසිාංහ සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
නාගහසපොල 077-0626297   

03. ළි.ජි.සප්රේමසිරි පීරිස්ථ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
නාගහසපොල 077-5858372   

04. ිම.ඩි.සේ.අමුණසවල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාගහසපොල 077-5209082   

05. ඊ.සක.මන්.ගුණවර්ධ්න 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
නාගහසපොල 077-4313646   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මච්.ජි.ජානක නවරත්න 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
ත්ලකිරියාව 071-082294   

02. මච්.ජි.සහේමා ජයනාත් 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
ත්ලකිරියාව 077-9335925   

03. 
මක.සුස්න්ත් කුමාර 

කුලතුාංග 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
ත්ලකිරියාව 077-9767707   

04. මච්.ඒ.නදීකා සහට්ටිආරච්චි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ලකිරියාව 076-5818736   

05. ඩබ්.මම්.ජි.දස්නායක 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
ත්ලකිරියාව 071-3667774   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ශ්රියානි කන්නන්ගර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ත්ැිමලිසදණිය 

පතුර 
072-3721621   

02. පදුලා මුණීමර සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

ත්ැිමලිසදණිය 

පතුර 
072-7968975   

03. අලසකොළමඩ ආරියරත්න 

හිමි 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

ත්ැිමලිසදණිය 

පතුර 
072--7902905   

04. ළි.බාලසුන්දරම් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ැිමලිසදණිය 

පතුර 
077-6566049   

05. නිශාන්ත් සිකවා 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ත්ැිමලිසදණිය 

පතුර 
071-9488600   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. අයි.මම්.ජි.බලතුාංග 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 

ජනපදය 

077-5754435   

02. අයි.මම්.ජි.ස්රත් රූපාන්්ර 
සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 

ජනපදය 

077-8333028   

03. අයි.ජි.සබෞශධ්ස්ාර 
ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 

ජනපදය 

075-6836218   

04. 
ඩබ්.මම්.නිහාක රාංජිත් 

වික්රමසිාංහ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 

ජනපදය 

- 
066-

5689358 
 

05. අයි.මම්.ජි.ජයපාල 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

නිලන්සනෝ

රුව 

ජනපදය 

077-5560103   
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අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. මම්.සක.නන්දසිරි 

මාරකවත්ත් 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
කිරිඔරුව 077-9755838 066-

2247010 
 

02. ආර්.ඒ.ස්මන් අසබ්රත්න සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
කිරිඔරුව 077-3055517 066-

3669950 
 

03. මච් ආර්.ටියුඩර් පාලිත් ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
කිරිඔරුව 077-9301539   

04. 
ඩබ්.මම්.ච්න්ත්ක ප්රාාත් 

කරුණාරත්න 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිරිඔරුව 077-3524225   

05. සක.ජයනන්දන 

කරුණාකුමාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
කිරිඔරුව 071-3196051   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.ඩබ්.ජි.ර්කථපකුමාර ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
දිඹුකගමුව 077-9141031   

02. මසනෝේ ඉන්දික සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
දිඹුකගමුව 077-1124543   

03. ඇන්ටනි රාංගතුකාර ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
දිඹුකගමුව 077-0075746   

04. ඩි.සක.ප්රදිප් කුමාර 

ස්ත්රසිාංහ 
ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිඹුකගමුව 077-4541760   

05. මච්.මම්.සි.විසේසකෝන් 

බණ්ඩාර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
දිඹුකගමුව 077-3035611   

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ඊ.සේ.සක.ළි.ඔස්ථමන් 

ධ්ර්මසිරි 

ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පකසකසපොල 

පතුර 
072-3226196   

02. ිම.මම්.සරෝහණ තිලකරත්න සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 

පකසකසපොල 

පතුර 
071-0388763   
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03. නිලමනි රාජසිාංහ ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 

පකසකසපොල 

පතුර 
071-8290782   

04. ජයන්ත් දිස්ානායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකසපොල 

පතුර 
077-6243040   

05. සුනික වස්න්ත් 
ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 

පකසකසපොල 

පතුර 
077-2637032   

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ළි.මච්.මම්.ආර්.ටිකිරිබාංඩා 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
සමොරගස්ථළිටිය 077-8408287 

066-

2247761 
 

02. මස්ථ.ිම.ඇතිසපොල සස්ීමම හා මුදවා 

ගැනීසම් කමිටුව 
සමොරගස්ථළිටිය - 066-

2247716 
 

03. ිම.මම්.සස්ෝමතිලක 

බස්ථනායක 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
සමොරගස්ථළිටිය - 066-

2247319 
 

04. මස්ථ.ිම.විසේරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරගස්ථළිටිය - 066-

5610949 
 

05. 
සස්නරත් බණ්ඩාර 

කර්සගදර 

ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
සමොරගස්ථළිටිය    

 

 

අනු 

අං

ක 

 යෙ ග්රාමීය   කමිටු නිලධාරීන් වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 

VIBER 

01. ආර්.මම්.ර්ණසිරි දස්නායක 
ර්ර්ව අණතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 
මනන්වත්ත් 071-3040432   

02. ළි.ජි.යු.සස්නරත් බණ්ඩාර සස්ීමම හා මුදවා ගැනීසම් 

කමිටුව 
මනන්වත්ත් 071-7187996   

03. යු.ජි.සුනික ප්රියදර්ශන 

පඩසේ 

ස්හන සස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කමිටුව 
මනන්වත්ත් 077-6104965   

04. මම්.ජි.ප්රමිත්ා කුමාරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මනන්වත්ත්  066-

2247529 
 

05. ඒ.ළි.ජි.ජිනසස්ේන ආරකකණ හා පරිපාලන 

කමිටුව 
මනන්වත්ත් 077-7610182   
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06. ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල  ලේගල 

 

ග්රාම නිළධ්ාරි වස්ම තුල ස්ම්බන්ධ් කරගත් හැකි  ග්රාමිය කමිටු නිලධ්ාරින් (මක කමිටුවකට  මකසකනා 

බැගින්) 

 

යෙ  යතුර   

 

ග්රාමි  කමිටු නිලධාරින්  

ග්රාෙ නිලධාරි 

වස්ෙ 

දේශපෞීගකතක 

දු.අ. 

නිවදේශස්ේ දු.අ. 

 

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

මම්.මස්ථ.ඩී.ස්මරනායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රාවනාගම  0663061265 
 

මම්.මම්.ඩී.ජයසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රාවනාගම 0710965410 0663687139  

ආර්.මම්.කලානි 

රත්නායක 

අරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රාවනාගම  0663681139 
 

මක. වස්න්ත්ා කුමාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

දාස්ථගිරිය  0665716055 
 

ඊ.ජි.ගාමිණි බන්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දාස්ථගිරිය 0719438782   

ඊ.මම්.ජි.සක.ඒකනායක අරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

දාස්ථගිරිය 0716578428  
 

සක. මම්. සුසික ජයීමර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කරදමුකල 0763555243  
 

ඊ.මම්. මස්ථ. පී. සක 

ඒකනායක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කරදමුකල 0713759905 0663688063 
 

ආර්. මම්. සක. සත් 

රාජසිාංහ 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කරදමුකල 0713083783  
 

ඩබ්. මම්. මස්ථ. කුමාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කරදමුකල 0774453963   

සක. ජි. ඒ. සක අසබ්සිාංහ ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කරදමුකල 0713702694  
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ඊ. ජි. ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ළිටවල  066-

3060292 
 

ඩබ්. මම් කුඩා බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ළිටවල  066-

3665441 
 

ජි. ජි ස්රත් කුමාර 

රත්නායක 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ළිටවල  066-

3060311 
 

මන්. ජි ර්ාංචි කිරා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිටවල  0663665547  

ජි. ජි ධ්ර්ම ීමර්ති ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ළිටවල 0715291157 0663684200 
 

යු. ජි ආගරත්න ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඇටන්වල  0663667734 
 

ිම. ජි සස්සනවිරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ඇටන්වල  0663061903 
 

ජි. ජි අමරසිාංහ බණ්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ඇටන්වල  0663688011 
 

ඊ.මම්.අයි.ජි අජිත් 

බණ්ඩාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇටන්වල  0663686095 
 

ඊ. මම්. වස්න්ත්ා 

ඒකනායක  

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඇටන්වල 0774694425 0663661697 
 

මම්.ජි.ස්ම්පත් කුමාර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

නාරන්ගමුව  0665688754 
 

ජි. ජි නිශථශාංක අජිත් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාරන්ගමුව  0663667723 
 

යු. ජි කළුබණ්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාරන්ගමුව  0665669075 
 

සක. මම් ලකකථමන් 

ඒකනායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාරන්ගමුව  0665714506 
 

ජි. ජි. මස්ථ. සක නවරත්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

නාරන්ගමුව 0714780558  
 

ඩබ්. මම් නිමක කුමාර 

බණ්ඩාර 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

වැලිවරනාසගො

කල 

0717873400  
 



202 
 

සක. මම් ජයසිාංහ 

බණ්ඩාර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

වැලිවරනාසගො

කල 

  
 

ඩබ්. මම් කරුණාජීව ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

වැලිවරනාසගො

කල 

0710694370  
 

ආර්. ඒ රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැලිවරනාසගො

කල 

0712539632  
 

ඩබ්. මම් ලාක ජයම්පති ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

වැලිවරනාසගො

කල 

0711031426  
 

ආර්. වි. සි. සක 

රාමනායක 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කළුගග ඊ 402 

මෆථ 

0711847965  
 

මච්. මම් ශාන්ත් බණ්ඩාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කළුගග ඊ 402 

මෆථ 

0716448330  
 

ඩබ්. ජි ජයවර්ධ්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කළුගග ඊ 402 

මෆථ 

0712251659  
 

මන් සිරිාන්්ර සපසර්රා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කළුගග ඊ 402 

මෆථ 

0711291552  
 

මම්. ජි ප්රදිප් කැළුම් 

බණ්ඩාර 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කළුගග ඊ 402 

මෆථ 

0712209873  
 

ළි. ජි දිස්ානායක ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ගගසහේන්වල  066306087 
 

සක. ජි විමලසස්ේන සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ගගසහේන්වල   
 

ආර්. මම් කළිල බණ්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ගගසහේන්වල   
 

මම්. සි ජි සබෝධිපාල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගගසහේන්වල    

ළි. මම්.ජි.සි. ිම අසබ්සිාංහ ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ගගසහේන්වල   
 

මම්. මම් ගාමිණි සහේරත් ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රඹුකඔළුව 0716893783  
 

අයි. ජි ර්ාංචි බණ්ඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රඹුකඔළුව 0714768932 0663925897 
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ජි. ජි චුලරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රඹුකඔළුව  0663925192 
 

සක. ජි සස්ෝමලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රඹුකඔළුව 0714736741 0663925947  

ළි. මම්. ජි. සි. ිම අසබ්සිාංහ ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රඹුකඔළුව 0715743513 0663662025 
 

ඒ. ජි ස්ාමින්දි කුමාර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සගෝනවල 0719090398  
 

සි. මම් අස්ාංක බණ්ඩාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සගෝනවල 0714245141  
 

ඊ. මම්. ළි. ජි රණසිාංහ 

බණ්ඩා 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සගෝනවල 0711913408 0663683477 
 

ඊ. මම් වික්රමසිාංහ බණ්ඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සගෝනවල 0702638857   

ඊ. මම් කුමාරසිාංහ ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සගෝනවල 0713696425 0663662310 
 

ඒ. මම් අයි. ජි ස්රත් 

කුමාරසිාංහ 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ලේගල 0715375351  
 

ිම. ජි කුමාරසිාංහ 

ඒකනායක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ලේගල 0702334031  
 

ඒ. මම් වස්න්ත්ා 

මධුරාංගනි 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ලේගල  0665616643 
 

මස්ථ. මම් මකකාන්ති 

කුසුම් 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ලේගල   
 

යු. මම්. සක. ජි. ටි. ළි 

විරසස්ේකර 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ලේගල 0713759769  
 

අයි. අසබ්සකෝන් බණ්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කන්සශළිටවල 0712445338  
 

ඩි. මම් අනුර දිස්ානායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කන්සශළිටවල 0729434604  
 

ඩි. මම් ඉන්්රාණි 

දිස්ානායක 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කන්සශළිටවල 0715968150  
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ජි. ජි ජයතිලක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කන්සශළිටවල 0713381231   

ඩබ් විමලවර්ධ්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කන්සශළිටවල 0761364882

4 

 
 

මක. ඒ රසිකා ජිනාදරි ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මාඔය 0725447914  
 

ආර්. ඒ රාංජිත් 

ගුණසස්ේකර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මාඔය 0726896660  
 

මම්. ඒ ළියසිරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මාඔය   
 

සක. මම් විස්ථකා ශ්රියානි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාඔය 0725111778   

ඩබ්. ජි. ජි දිස්ානායක ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මාඔය 0716053545  
 

ඒ. ජි රාජපකක රණසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කිවුසකවාඩිය 0712877799  
 

ඒ. ජි ජයන්ත් අනුරසිරි සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කිවුසකවාඩිය 0713416275

6 

 
 

ඒ. ජි සරෝහණ මදිරිසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කිවුසකවාඩිය  0663687020 
 

ඒ. ජි පපාලි රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිවුසකවාඩිය 0711036340   

ඩබ්. ඒ. මරත් ජයරත්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කිවුසකවාඩිය   
 

ිම.ජි.පපාලි විසේසුරිය ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ගුරුසවල 0716891238  
 

ඩබ්.මම්.මම්.බී.ීමරසස්ේකර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ගුරුසවල 0718497019  
 

ඊ.මම්.කරුණාරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ගුරුසවල  0664917420 
 

යු.බී.සවදසගදර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගුරුසවල 0663685225   

මස්ථ.මම්.බුශධික 

සස්ේනාරත්න 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ගුරුසවල 0715637048 0715637048 
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ආර්.මම්.ාන්්රරත්න ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සමොරත්ැන්න 0702213002  
 

මම්.ජි.ගුණරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සමොරත්ැන්න 0717112093  
 

යු.ජි.මුතුබන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සමොරත්ැන්න 0719256544  
 

සක.මමි.ධ්නුකුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරත්ැන්න    

මච්.මම්.ාමිපා කුමාරි ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සමොරත්ැන්න 0710365928  
 

මච්.ජි.සුරීමර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මිණිරන්කැටිය 0711058203

7 

0662275045 
 

මමි.මස්ථ.මන්.යාපා 

බන්ඩාර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මිණිරන්කැටිය 0712275986 0663660661

2 
 

සක.මස්ථ.අජිත් සපසරරා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මිණිරන්කැටිය   
 

ඊ.තම්.තස්ථ.ජි.කපිලරත්ය

බන්බාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිණිරන්කැටිය 0716518482 0662275013 
 

මච්.මම්.සහේරත් බන්ඩා ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මිණිරන්කැටිය 0716012554  
 

මස්ථ.ළි.ස්රත් ප්රියන්කර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඉලුකකුඹුර  0663669872 
 

සක.මම්.රන්ජිත් 

ප්රියවර්ධ්න 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ඉලුකකුඹුර  0663663692 
 

ආර්.මම්. නවරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ඉලුකකුඹුර  0663669552 
 

ආර්.මම්.ඒ.ජි.නන්දනි 

රත්නායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉලුකකුඹුර  0663682000 
 

සක.මම්.ජි.ජි.විසේරත්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඉලුකකුඹුර  0663664452 
 

ඒ.මම්.ජයේර බන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කහගල  0663683457 
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ළි.ජි.විසේවර්ධ්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කහගල  0663685895 
 

සක.මම්.ගුණපාල ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කහගල  0665615258 
 

ජි.ජි.ගයානි වස්න්ත්ා 

කුමාරි 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කහගල   
 

සක.මම්.ජි.ජි.විසේරත්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කහගල   
 

 ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

වැකසකසවල 0718880019  
 

 සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

වැකසකසවල 0788902113  
 

 ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

වැකසකසවල 0712734389  
 

 ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැකසකසවල 0718405878 0665715060  

 ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

වැකසකසවල 0712445338  
 

ළි.ජි. රත්නායක ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මැදඇල 0713137061  
 

ආර්.මම්.ඩබ්.ජි.ජයසිාංහ 

බන්ඩා 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මැදඇල  0663684295 
 

මච්.මමි.ළි.ජි.හින්බන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මැදඇල 0715637312 0663683168 
 

මම්.ළි.බී.ජි.වික්රමසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මැදඇල 0716447978 0663686964  

ළි.ජි.කාරුණාරත්න ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මැදඇල 0713529591 0663680638 
 

මම්.ඩිම.මමි.ටි.බී.මම්.විජ

යරාේ 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

පකසකගම  0663664532 
 

යු.ජි.රත්නායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

පකසකගම 0717002091  
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මච්.මම්.දයාරත්න බන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

පකසකගම  0663662094 
 

මම්.ජි.තුකාර රත්නායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකගම  0663680725  

මම්.ජි.සලොකුබන්ඩා ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

පකසකගම 0710965399  
 

ඩබ්.මමි.මකනායක ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රත්නින්ද  0663682108 
 

ජි.ජි.අසබ්රත්න බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රත්නින්ද 0715655017  
 

ේ.ඩබ්.ජි.රත්නායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රත්නින්ද  0663683053 
 

ළි.ජි.ජයරත්න බාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්නින්ද  0663005580  

මච්.මම්.පපාලි 

ටිකිරිබන්ඩාර සහේරත් 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රත්නින්ද 0712446188  
 

මච්.මම්.ඩබ්.ජි.ළියදාස් ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රාවනාගම 0710555125  
 

මම්.මස්ථ.ස්මරනායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රාවනාගම  0663061265 
 

මම්.මම්.ඩ්.ජයමාන්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රාවනාගම 0710965410 0663687134 
 

මම්.මම්.පත්මදිවාකර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රාවනාගම 0715637173   

ආර්.මම්.කකයාරත්නාය

ක 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රාවනාගම 0713192161  
 

ආර්.මම්.ජයසස්ේකර ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

දාස්ථගිරිය 0726820299  
 

ළි.ජි.බන්දුල පත්මකුමාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

දාස්ථගිරිය 0726896878  
 

මක.වස්න්ත්ා කුමාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

දාස්ථගිරිය  0665716055 
 

ඊ.ජි.ගාමිනි බන්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දාස්ථගිරිය 0719438782   
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ඊ.මම්.ජි.සක.ඒකනායක ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

දාස්ථගිරිය 0716518428  
 

මච්.මම්.රම්බන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ගකසගදවල  0663061927 
 

ඩබ්.ජි.දස්නායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ගකසගදවල 0710555106  
 

මච්.මම්.මස්ථ.ළි.සස්නවිරත්

න 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ගකසගදවල   
 

මච්.මම්.ඩබ්.ජි.ඒකනායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගකසගදවල 0710148929   

ඩිම.ඒ.ඒ.ආර්.අකවිස්ථ ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ගකසගදවල 0718475979 0662246210 
 

ඒ.ේ.රම්බන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

කරහැඩිය 0713665397  
 

ආර්.මමි.කුමාරසිාංහ සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කරහැඩිය 0719584241  
 

ළි.ිම.සුනික සප්රේමරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කරහැඩිය 0714614516  
 

ඩි.මම්.සුස්න්ත්ා 

දිස්ානායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කරහැඩිය 0778121938  
 

ආර්.ආර්.විජිත් බන්ඩාර ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

කරහැඩිය 0717496140  
 

ඩි.ජි.ීමරසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

හකමිණිය  0663664154 
 

බී.ජි.කිරිබන්ඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හකමිණිය  0663685737 
 

ිම.ජි.ඩින්ගිරි බන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හකමිණිය   
 

ිම.ජි.ස්ාලියදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හකමිණිය  0663686546  

මචි.මමි.ිම.ජි.ආනන්ද 

ස්මරසකෝන් 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

හකමිණිය  0663060925 
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ඩබ්.මම්.සක.ජි.කිරිබන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

රනමුසර්  0663869868 
 

ඩබ්.මම්.සක.ජි.මුතුබන්ඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රනමුසර්   
 

ඒ.මම්.ජයසිාංහ අධිකාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රනමුසර්  0663925218 
 

සක.ඒ.ජි.ර්ාංචිබාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රනමුසර්    

ඩි.ඊ.මම්.සක.ජි.ජයවර්ධ්

න 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

රනමුසර්  0663680883 
 

ඩබ්.මම්.නිමක 

ඒකනායක 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ගගල 

ර්වකළිටිය 

0665615644  
 

බ්.මමි.නිහාක බස්ථනායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ගගල 

ර්වකළිටිය 

0665612370  

 
 

ිම.මම්.සිසිර බස්ථනායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ගගල 

ර්වකළිටිය 

0775408250  
 

ආර්.මම්.සි.ඒකනායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගගල 

ර්වකළිටිය 

0712400482  
 

ජි.ජි.මන්.මස්ථ.මස්ථ.බන්ඩාර ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ගගල 

ර්වකළිටිය 

  
 

සක.මම්.විජිත්රත්න ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

මහලසකොටුව 0779604241  
 

ළි.ජි.ළියසස්ේන සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මහලසකොටුව   
 

මම්.ඒම්.ළි.ජි.ස්ාංජිව 

නිශාන්ත් 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මහලසකොටුව 0714235777  
 

ඩබ්.මම්.අජිත් බන්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මහලසකොටුව 0715544690   

ඊ.ජි.රසික ඇකලගල ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

මහලසකොටුව 0765607045  
 

ජි.ජි.බස්ථනායක ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

හත්සත්ොට 

අමුණ 

0711186786  
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ආර්.මම්.පත්මසිරි 

බන්ඩාර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හත්සත්ොට 

අමුණ 

0712056089  
 

වයි.ජි.සිසිර බන්ඩාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හත්සත්ොට 

අමුණ 

0712440402  
 

ඩි.ජිත්සස්නවිරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හත්සත්ොට 

අමුණ 

0716055539  
 

ආර්.මම්.රුකත් මස්ථ 

බන්ඩාර 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

හත්සත්ොට 

අමුණ 

0710994570  
 

ආර්.ජි.කලුබන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සපොත්ත්ට සවල  0665715233 
 

ම.මම්.ර්ාංචිබන්ඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සපොත්ත්ට සවල  066714063 
 

ආර්.මම්.නවරත්න බාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සපොත්ත්ට සවල  066561553 
 

ආර්.මම්.දිස්ානායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සපොත්ත්ට සවල  0665710657  

ආර්.මමි.ර්ාංචිබාංඩා ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සපොත්ත්ට සවල  0665716362 
 

ආර්.මම්.ඩබ්.ජි.මස්ථ.මම්.ප් 

සර්මසිාංහ 

ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

දම්මන්ත්ැන්න 0715869001  
 

ආර්.මම්.ඒ.ජි.ස්මන්ත් 

ඒකනායක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

දම්මන්ත්ැන්න  0665613563 
 

ආර්.මම්.ඒ.ජි.දයාබාංඩාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

දම්මන්ත්ැන්න 071711814  
 

ඩිම.මම්.ඩබ්.ජි.කරුණාර

ත්න 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දම්මන්ත්ැන්න  

 

0665650628 
 

ආර්.මම්.අයි.ජි.ආර්.බී.රත්

නායක 

ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

දම්මන්ත්ැන්න  0663683184 
 

ජි.ජි.තිස්ථස් කුමාරසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

ඉමාඩුව  0663005343 
 

සක.ජි.සප්රේමලත්ා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ඉමාඩුව  0275715478 
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මම්.ජි.විසේරත්න බාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ඉමාඩුව  0663685368 
 

අනුරාධ් විසේසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉමාඩුව  0663685368  

ළියසිාංහ බාංඩා ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

ඉමාඩුව  0663662191 
 

ධ්ර්මසස්ේන ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සශවාලසශනිය  0665681797 
 

ආරියදාස් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සශවාලසශනිය 0712539609  
 

මම්.ජි.ජි.සලොකුමැණිකා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සශවාලසශනිය 0719096554  
 

ජි.ජි.අනුලාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සශවාලසශනිය 0725080345   

ඒ.ජි.ප්රියන්ත් විමලසිරි ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සශවාලසශනිය 0718024058 0665681139 
 

මම්.මම්.රාංජිත් ගුණරත්න ර්ර්ව අනතුරු ඇගීමසම් 

කමිටුව 

සකකඔය 0719942910  
 

ඩි.මම්.ස්මන්ත් 

දිස්ානායක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සකකඔය 0712495797  
 

සේ.මම්.ඉන්්රණි 

ජයසුන්දර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සකකඔය 0712265731  
 

මස්ථ.සක.ජි.සස්ෝමාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකකඔය 0710363687 0665611503  

ඊ.මම්.ඩි.සක.ඒකනායක ආරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සකකඔය 0711725342  
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08.ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල  විමගමුව 

 

ග්රාම නිළධ්ාරි වස්ම තුල ස්ම්බන්ධ් කරගත් හැකි  ග්රාමිය කමිටු නිලධ්ාරින් (මක කමිටුවකට  මකසකනා 

බැගින්) 

 

යෙ  යතුර   

ග්රාමි  කමිටු 

නිලධාරින්  

ග්රාෙ නිලධාරි 

වස්ෙ 

දේශපෞීගකතක 

දු.අ. 

නිවදේශස්ේ දු.අ. 

 

SKYPE/IM

O/ 

WHATSAP

P/ 

TWITTER/ 

VIBER 

සක.ජි.ම.සියනන්ද ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සස්ෝනුත්ත් 0716076170   

කලුමැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සස්ෝනුත්ත් 0711906532   

ටි.මම්.සස්නරත් රාජපකක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සස්ෝනුත්ත් 0716256039   

ඒ.ජි.විර්ල ගාමිණි ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ළිදුරුවැකල 0710192978   

සක.මම්.සක.ඩි.මච්.කුලසස්ේකර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ළිදුරුවැකල 0712425807   

ළි.සක.ජි.සුමනදාස් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ළිදුරුවැකල 0719258085   

ඒ.ඒ.මස්ථ.ස්දමාලි අමරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිදුරුවැකල 0711820190   

ආර්.ඩි.සුදත් සිරිමාන්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ළිදුරුවැකල 0712450020   

අයි.ජි.ජයීමර ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හිිමලියාගම 0721036133   

අයි.ජි.ස්මන් කුමාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හිිමලියාගම 0729932083   

අයි.ජි.ආරියදාස් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හිිමලියාගම 0724084819   
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ඒ.ජි.සස්ෝමීමර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හිිමලියාගම 0726206620   

ඒ.ජි.අනික රණසිාංහ ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හිිමලියාගම 0723515470   

මක.ජි.සරෝහන ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

අසුවයාය 0717017826   

මන්.මස්ථ.රාජකරුනා 

 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

අසුවයාය 0710633812   

ජි.ජි.රම්බන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

අසුවයාය 0714594043   

මක.ජි.සරෝහන ීමරරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අසුවයාය 0717017826   

යු.ජි.බන්ඩාරනායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අසුවයාය 0728250137   

ඊ.මම්.ළි.ජි.කුමාරසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

රත්සත්ොටයාය 0714781037   

ඩබ්.මම්.කිර්තිරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රත්සත්ොටයාය 0723841465   

ආර්.මමි.ීමරසකෝන් බාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රත්සත්ොටයාය  0663663153  

ිම.මම්.සුසන්ත්රා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රත්සත්ොටයාය  0714020919  

යු.ජි.ාන්්රසස්ේකර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

රත්සත්ොටයාය 0716808830   

ටිකිරිබාංඩා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සකඩියන්ගල 0712740541   

මන්.ිම.ස්නත් මරන්ද සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සකඩියන්ගල -   

අනුරාධ්ර්සර් ආනන්ද හිමි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සකඩියන්ගල 0718351717   

ඩබ්.ජි.ශ්රියානි අසබ්සකෝන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකඩියන්ගල 0767057683   

ජිත්යු.ජි.ශාන්ත් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සකඩියන්ගල 0711830774   
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ජි.ජි.පකකුබන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

මිවාඔසබ් 0714736511   

මච්.ජි.නිහාක කින්සිරි 

සප්රේමතිලක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මිවාඔසබ් 0719632773   

මච්.ඒ.දමයන්ති අත්ත්නායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මිවාඔසබ් 0713698076   

ඒ.ජි.දම්මිකා ජයසුරිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිවාඔසබ් 0716901591   

ිම.මම්.ර්ාංචිබාංඩා ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මිවාඔසබ් 0713467007   

අර්.මක.ශාන්ත්සිරි ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නාසගොකල 07240727704   

සප්රේමතිලක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාසගොකල 0711927478   

පමයන්ගනි මාංතිලකා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාසගොකල 0770777812   

මස්ථ.ඉන්්රා ආරියමැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාසගොකල 07169029380   

ඩි.මම්.මන්.බී. දිස්ානායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාසගොකල 0718192315   

මච්.ජි.නිමකසස්ේන ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

රදුන්සන්වැව  0665719134  

ළි.ඒ.ජි.යස්පල සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රදුන්සන්වැව 0725343370   

ආර්.මම්.ීමරසකෝන් බන්ඩාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රදුන්සන්වැව 0715671407   

මන්.ජි.ජි.සශවිකා ර්කථපකුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රදුන්සන්වැව 0727438423   

මන්.මන්.ඒ.ලලිත් ස්මකුමාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

රදුන්සන්වැව 0712265650   

ආර්.මම්.ඊ.ජි.රණසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නාමිණිඔය 0724351914   
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යු.ජි.අසබ්සස්ේකර බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාමිණිඔය 0725437136   

ඩබ්.මම්.පර්ක පත්මකුමාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාමිණිඔය 0717207059   

වයි.මම්.ජි.ජි.කළිල බාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාමිණිඔය 0724653048   

ජයවර්ධ්න පීටර් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාමිණිඔය 0725614624   

සක.මමි.ඩබ්ලි.ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නාමිණිගම 0715905190   

වයි.ජි.බන්දුල රාජපකක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාමිණිගම 0717121353   

සක.ඒ.ජි.කිරිබාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාමිණිගම 0713696460   

ඒ.ජි.ප්රියන්කා කුමාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාමිණිගම 0713696492   

ජි.මච්.ප්රියන්ත් විමලසුරිය ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාමිණිගම 0725357900   

සක.ජි.මච්.කුමාර ස්ම්පත් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නුගසගොකල 0712932654 066368361  

යු.ජි.කුමාවති සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නුගසගොකල 0768577098   

ජි.ඩබ්.ජි.පපාලි ජයවික්රම ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නුගසගොකල 0714643942   

ිම.ඩබ්.ජි.ඩි.ඩි.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නුගසගොකල 0702520995   

අයි.ජි.අජිත් බන්ඩාර 

තිලකරත්න 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නුගසගොකල 0719942947   

මම්.සක.ගුණපාල ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

පලුළිටිය 0729492612   

ජි.වි.සුජිත් සරෝහන සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

පලුළිටිය 0717379706   

ආර්.මම්.ජයරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

පලුළිටිය 0712949473   
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ඩිම.මම්.කුසුම් කුමාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පලුළිටිය 0712775266   

ජි.වි.සිරිසස්ේන බාංඩා ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

පලුළිටිය 0725626388   

 

08. ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල  පකුදේශවල 

 

යෙ  යතුර 

ග්රාමීය   කමිටු 
නිලධාරින් 

ග්රාෙ නිලධාරි 
වස්ෙ 

දේශපෞීගකතක 
දු.අ. 

නිවදේශස්ේ දු.අ. 

 

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

ිම.මමි.කුමාරතුාංග ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පකපත්ළිටිට  0663664940  

ඩබ්.මම්.දිලානි ර්කථපා 
කුමාරි 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පකපත්ළිටිට 0773234371   

ඒ.අර්.මම්.ෆවුස්ර් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පකපත්ළිටිට 0713883153   

බ්.මම්.ඒ.ේසේනාත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකපත්ළිටිට 0714496333   

ළි.ිම.ජයරත්න  ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පකපත්ළිටිට 0725696059   

සි.ිම. විසේසුන්දර ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කන්සශමඩ 0717285145   

ඩි.මච්.ජයවිර සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කන්සශමඩ 0725255912   

ඊ.ජි.මුනසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කන්සශමඩ 0785255917   

මන්.ගුණවර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කන්සශමඩ 0770869399   

වි.ජයවර්ධ්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කන්සශමඩ 0789705597   

ඩබ්.මම්.රත්නායක ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඇකකඩුව 0714595205   
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ළි.මස්ථ.නවරත්න බාංඩා සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඇකකඩුව 0713558730   

කැළුම් ලකමාක 
බන්ඩාර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඇකකඩුව 0714595207   

සස්නරත් බන්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇකකඩුව    

යු.මම්. ඇකකඩුව ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඇකකඩුව  0776371767   

ගමසේ ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඇකකඩුව වත්ත් 0775160388   

යු.මන්.ඩි.සිකවා සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඇකකඩුව වත්ත් 0716875617   

නීක නිකසගොකල ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඇකකඩුව වත්ත්    

ඩිම.ළි.අසබ්වර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇකකඩුව වත්ත් 0728777743   

ාතුරාංග ඒකනායක ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඇකකඩුව වත්ත් 0767570290   

ඒ.මක.ගමසේ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පකුසවල  0662244779  

ඩබ්.ජි.ධ්ර්මපාල සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පකුසවල 0774221565 0662243228  

ප්රියන්ගිකා ර්කථපකුමාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පකුසවල 0772111961   

ආර්.මමි.ජයතිස්ථස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකුසවල 0774658570   

තිලක ර්කථපකුමාර ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පකුසවල 0773644033 0662243171  

ඒ.ජි.දයානන්ද ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

මකුසකමඩ 0728516531   

සක.ජි.ස්මරසකෝන් සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

මකුසකමඩ  0665717193  

ජි.ජි.ශ්රියානි ජිනදාස් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

මකුසකමඩ 0714324271   
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ඩි.ජි.ධ්ර්මකිර්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මකුසකමඩ 0715607299 0663681571  

ම .ජි.පපාලි 
සස්නවිරත්න 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

මකුසකමඩ 0717723263   

ළි.මුනිස්ථවරමි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

හුන්නස්ථගිරිය 0719193130   

ීම.ත්මිකමාකන් සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

හුන්නස්ථගිරිය 0725495746   

ටි.අයිවන් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

හුන්නස්ථගිරිය 0718291078   

ආර්.විසේතුාංග ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හුන්නස්ථගිරිය 0776760071   

මමි.රාජරත්නමි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

හුන්නස්ථගිරිය  0815727096  

සක.දවදරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කුරිසවල 078307609   

සක.මමි.කුමාරසිරි සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කුරිසවල 0711915221   

මමි.මමි.කුමාරිහාමි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කුරිසවල 0779155857   

මචි.ජි.මච්.මච්.ආරියතිල

ක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කුරිසවල 0719496792   

අයි.ජි.මම්.මන්.සප්රේමතිල
ක 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කුරිසවල 0778410969   

මච්.සක.ජි.ස්රත් 
විසේසස්ේකර 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

නුගළිටිය    

සක.ිම.ීම.ඉන්දික ප්රස්ාශ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

නුගළිටිය    

ඩබ්.ජි.සිලවති ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

නුගළිටිය 0721036069   

මච්.අසනෝමා ප්රියදර්ශනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නුගළිටිය 072490416   
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ළි.ජි.සප්රේමත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

නුගළිටිය    

පපාලි සප්රේමසිරි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ත්වලන්සකෝය 0714399464   

ළිත්රාජසගෝපාක සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ත්වලන්සකෝය 0757409297   

යු.මක.සුමනීමර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ත්වලන්සකෝය 0717875526   

මස්ථ.මමි.මමි.ප්රියාංගිකා 
ස්මරසකෝන් 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්වලන්සකෝය 071807972   

ජි.ජි.අමරපාල ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ත්වලන්සකෝය 0771763889   

 ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වැහිගල    

 සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වැහිගල    

 ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වැහිගල    

 ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැහිගල    

 ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වැහිගල    

ළි.ජි.ප්රියලාක කුමාරසිරි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පකසකකුඹුර 0711254231   

මචි.ආර්.මස්ථ.ආර්.ප්රස්න්න 

පීරිස්ථ 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පකසකකුඹුර 0702600305   

ආර්.ආර්.සක.ජි.ලලිත් 
පත්මසිරි 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පකසකකුඹුර 0717116963   

ිම.ඩි.නාලක ධ්ර්මකිර්ති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පකසකකුඹුර 0718381857   

මච්.ජි.ාමින්ද 

කරුණාසස්ේන 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පකසකකුඹුර 0714968393   

යු.ජි.ධ්ර්මසස්ේන ගමසේ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කටුසදණිය 0726071881   
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මස්ථ .මහින්දරත්න 
බන්ඩාර 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කටුසදණිය  0665652137  

ආර්.මම්.ඩිාංගිරි මැණිසක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කටුසදණිය 0725615035   

මම්.ඒ.ාාන්දනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කටුසදණිය  0665616851  

සක.ිම.රන්ජිත් සිකවා ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කටුසදණිය 0712364002   

ඊ.ජි.සස්නවිරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පන්වත්ත් 0712767685   

ඩි.ඩි.අජිත්කරුණාසස්ේන සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පන්වත්ත් 0712909923   

මචි.ජි.අමරාවති ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පන්වත්ත් 0712398481   

ආර්.ඩි.යු.ජි.ආරියවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පන්වත්ත් 0711419567   

මචි.ජි.සස්නවිරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පන්වත්ත් 0718381817 0665716782  

ිම.මම්.ජයරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

රයිත්ලාසවල  0769377404  

මම්.මම්.අේමීය ර් සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

රයිත්ලාසවල  0771940365  

මස්ථ.මම්මමි.නදිර් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

රයිත්ලාසවල  0177876711-

0777073555 

 

සහේරත් විසේවර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රයිත්ලාසවල  0711872851-

0724177632 

 

මම්.අයි.මම්.ස්රූක ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

රයිත්ලාසවල  0772210009-

0716340630 

 

අර්.ආර්.කුරුප්ර් ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පඩත්ැන්න  0662051028  

මක.බී.දයාලාක 
සප්රේමාන්්ර 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පඩත්ැන්න 0715972649   
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ඩබ්.ජි.සුසර්කා ස්ාංජිවනි 
කුමාරි 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පඩත්ැන්න 0788929906   

ආර්.ජි. ඉසනෝකා 
කුමාරි සුගත්පාල 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩත්ැන්න 0718886563   

ජි.මචි.ජි.නවරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පඩත්ැන්න 0710527479   

ආර්.ඩි.ජි.සුනික 
සික රමරත්න 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කිරිමැටියාව 0712988421 0662225161  

ිම.ඩි.සුසික මුනීමර සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කිරිමැටියාව 0711989367   

ිම.ඩි.යු.ජි.ස්මන්ත් 

ධ්ර්මසස්ේන 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කිරිමැටියාව 0718378978   

සක.ඩි.ාන්්ර ජයසස්ේකර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිරිමැටියාව 0714466823   

ඩි.ඒ.ජි.විසේරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කිරිමැටියාව 0770252192   

ජි.ඒ.ජි.පසදනිස්ථ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

මනස්කමඩ 0713444226   

සක.ඩි.විමක වික්රමපාල සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

මනස්කමඩ 0717470821   

ළි.ඒ.ජි.සර්ණුකා 
දමයන්ති අමරසුරිය 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

මනස්කමඩ 0719589493   

ඊ.ඒ.ජි.ගුනදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මනස්කමඩ 0717517742   

ඒ.ජි.තිලකරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

මනස්කමඩ  0663664067  

ඕ.සක.ජි.මස්ථ.සක.ස්ාංජිව
න 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ලෑලිඅසබ් 0771111407   

ළි.මචි.ජයලත් 
සස්ේනාරත්න 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ලෑලිඅසබ් 0723698909   
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ළි.මච්.පදයරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ලෑලිඅසබ් 0725217501   

ඩිම.සිව සුභ්රමනියමි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ලෑලිඅසබ් 0717903928   

මක.ජි.කුමාරසිරි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ලෑලිඅසබ් 0772778959   

ජි.ජි.සිරික ගුණසස්ේකර ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

නාසගොකල 0718670338   

ජි.ජි.සිසිර කුමාරතුාංග සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

නාසගොකල 0771195194   

සි.ළි.ඇටිසපොල ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

නාසගොකල 0725577970   

මස්ථ.ිම.ස්මරවික්රම ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාසගොකල 0777153217   

මචි.ආර්.සහේරත් ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

නාසගොකල 0713347893   

ිම.ජි.මක.ඇකකඩුව ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කාලින්ගාමඩ 072-

3430417 

066-5617391  

ජා.ිම.ඒ.කුමාරසිාංහ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කාලින්ගාමඩ 0718507044   

සක.ජි.ජයරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කාලින්ගාමඩ 0724288448 0663060140  

ඩි.සක.ජි.විසේරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කාලින්ගාමඩ  066-5684716  

ජි.මස්ථ.ජි.මක.සක.අසබ්ස්
සෘේ කර 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කාලින්ගාමඩ 0776579998   

නිශාන්ත් ධ්ම්මික 
සිකවා 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වරකාමුර 0776271291   

ස්ථවර්ණලත්ා ජයකාන්ති සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වරකාමුර  0662242748  

අත්මදුබුහාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වරකාමුර 0755788391   

මාසනක සුජාත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වරකාමුර    
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ජයලත් සප්සර්රා ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වරකාමුර  0665618028  

ලයනක කරුණාරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ර්ජාසගොඩ 0723208583   

ළි.ජි.නිමක ගුනවර්ධ්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ර්ජාසගොඩ 0723938481

7 

  

ඩබ්.ජි.සි.ඒකනායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ර්ජාසගොඩ 0777171235   

ඩබ්.මම්.ප්රියන්ත් කුමාර 
සස්නරත් 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ර්ජාසගොඩ 0723821763   

සක.ජි.ආරියරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ර්ජාසගොඩ 0783892611   

මක.ජි.දහනායක ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පඩාංගමුව 0723271450   

ඊ.මමි.පරාක්රම 
විසේසකෝන් 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පඩාංගමුව 0778556235   

මච්.ළි.මස්ථ.ධ්ර්මරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පඩාංගමුව 0717128587   

ළි.ජි.ගුණසිරි ජයනාද ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩාංගමුව 0724405881   

ඊ.සි.මම්.ඕ.ඩබ්.ාන්්රසස්ේ

කර 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පඩාංගමුව  0665674853  

ඩබ්.ජි.ගුනරත්න බාංඩා ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

රාංගම 0724904463 0664904987  

සක.සක.ජි.විසේසිරි 
බන්ඩාර 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

රාංගම 0718199607   

ට්.මම්.සස්නවිරත්න 
බාංඩා 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

රාංගම 0715636442   

සක.ජි.ස්ම්පත් ශ්රී  
විසේසිාංහ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රාංගම 0714072337   
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ඩි.මම්.කරුණාරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

රාංගම 0726063507   

ඉන්්රානි විසේලත්ා ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පහල වැහිගල 0716676963   

යු.ජි.රණසිාංහ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පහල වැහිගල 0171981903   

පපාලි විසේසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පහල වැහිගල 0714218860   

වජිරා ජයන්ති ීමරසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහල වැහිගල 0773838672   

සක.ඒ.ටි.අසබ්රත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පහල වැහිගල 072405504 0663664430  

 ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

මාසබ්රිය 0774062151   

මම්.මස්ථ.මම්.සේමාකදීන් සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

මාසබ්රිය 0756288820   

ඒ.ආර්.මච්.ෆාරිස්ථ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

මාසබ්රිය 0725696606   

සී.මම්.පම්මුහාත් බීබී ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාසබ්රිය 0774488609   

මම්.මස්ථ.මම්.නලීම් ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

මාසබ්රිය 0778469956   

ආර්.මම්.අලහසකෝන් ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පඩුළිහිකල  0662225476  

සක.ජි.රන්ජිත් 
සස්ේනානායක 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පඩුළිහිකල 0776567873   

ඩිම.ඒ.සිරික ජයතිස්ථස් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පඩුළිහිකල 0779589647   

මස්ථ.වයි.මම්.ආර්.දහම් 
බන්ඩාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩුළිහිකල 0714866632   

ඩි.මම්.ධ්නපාල ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පඩුළිහිකල 0718099668   
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ඩබ්.මම්.ීමරසකෝන් 
බන්ඩා 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඉඹුකළිටිය 0711126136   

මම්.ඩබ්.ස්රත් ාන්්රා 
බන්ඩාර 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඉඹුකළිටිය 0717864992   

මච්.මම්.රන්මැණිසක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඉඹුකළිටිය 0776792618   

මම්.ආර්.මම්.ටිකිරිබාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉඹුකළිටිය 0729779637   

අර්.මම්.විසේරතින 
බන්ඩා 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඉඹුකළිටිය 0711954016   

ඩි.මම්.සස්නරත් 
බන්ඩාර 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කරගහහින්න 0770340740   

ටී.මම්.අසබ්රත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කරගහහින්න 0770860444   

සක.ජි.තිලකරත්න 
බන්ඩාර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කරගහහින්න 0711229921   

සක.ඕ.ස්ථවර්රා 
ඩ්වාටිසේ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කරගහහින්න 0711210444   

අමරසුරිය ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කරගහහින්න 0776103430   

ඊ.මමි.සක.බී.පඩන්ගමුව ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

හුණුකැටවල 0773185929 0663686021  

ඩි.ඒ.ගම්පති ජයසිාංහ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

හුණුකැටවල 0779850166   

මස්ථ.ආර්.මම්.දයාරත්න 
මැණිසක 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

හුණුකැටවල 0766037554   

මක.මච්.ධ්මිමිකා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හුණුකැටවල 0766130336   

ජි.සක.සම්නකා ප්රියන්ති ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

හුණුකැටවල 0778419447   
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මම්.ඒ.මම්.නයිමුකලා ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

මාරුසකොන 0776131913   

ඒ.ආර්.ස්ානුක හාමිඩ් සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

මාරුසකොන 0777104910   

ඒ.සී.මම්.හස්ථස්ාලී ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

මාරුසකොන 0718244292   

ඒ.සි.මම්.පස්ථවාන් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාරුසකොන 0777634014   

හම්.ස්ෟ.මම්.රාසික. ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

මාරුසකොන 0772367845   

ඩි.ජි.ාන්්රසිරි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

නවරත්නසගොඩ    

මන්.බී.තිලකරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

නවරත්නසගොඩ 0771320264   

බී.වික්රමසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

නවරත්නසගොඩ 0772154140 0662051032  

ජි.ජි.සප්රේමදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නවරත්නසගොඩ 0721095447   

ජි.ජි.සස්නරත් ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

නවරත්නසගොඩ 0776602636   

චි.ජි.ධ්ර්මපාල ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කළකළිටිය 0768001461 0662242138  

ජි.ජි.ටියුටර් සස්ෝමසිරි සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කළකළිටිය 0778257825   

ඩබ්.මචි.සහේමමාලී ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කළකළිටිය 0714679452   

ිම.ජි.මස්ථ.නයනා 
වස්න්ති 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කළකළිටිය 0713767245   

වයි.ජි.චිත් රි ආරියරත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කළකළිටිය 0728517039   

ඩිම.මමි.නවරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වාරියසපොල 0718161944   
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ඩි.ජි.ස්නි ාන්ශ රපාල සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වාරියසපොල 0719839632   

වයි.ජි.පත්මසිරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වාරියසපොල 072211775   

ට්.මම්.ීමරරත්න බන්ඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වාරියසපොල 0723258272   

වයි.සක.සර්ණුකා ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වාරියසපොල 0725611304   

ඩිම.ජි.කරුණාදාස් ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

නාගහත්ැන්න 0773366708   

ජි.ඒ.මම්.ශ්රියාලත්ා 
අකවිස්ථ 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

නාගහත්ැන්න    

මම්.ජි.ාන්්රාවති 
කුලරත්න 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

නාගහත්ැන්න 0715972699   

ඩබ්.ජි.සත්සර්කා හර්කනි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාගහත්ැන්න 0767940228   

ආර්.මමි.රත්නායක 
බන්ඩා 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

නාගහත්ැන්න 0718023987   

මම්.ජි.ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කටුඅත්ත්ාමඩ 0723257552   

ඩි.ජි.නලින්ද සිරිසස්ේන සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කටුඅත්ත්ාමඩ 0774233501 0779166916  

මන්.ටි.සප්රේමසිරි 
මදිරිසිාංහ 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කටුඅත්ත්ාමඩ 0717390705   

ඩබ්.ජි.ධ්නුකා වැලිත්ැටිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කටුඅත්ත්ාමඩ 0712877404   

ඩ්.ජි.කුලසිරි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කටුඅත්ත්ාමඩ 0718206698   

යු.ිම.පත්මසිරි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කැන්දසගොකල  0662225113  

ඩබ්.ජි.කුළතුන්ග සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කැන්දසගොකල 0773054226   
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මම්.ජි.සුමන බන්ඩාර 

සහේරත් 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කැන්දසගොකල 0713994031 0662225017  

මච්.මම්.ළි.කුමාරිහාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කැන්දසගොකල  0713761199 066222598 

ළි.මක.ඒ.ප්රියන්ගනි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කැන්දසගොකල  0773054226  

අමිල ස්ම්පත් ීමරරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

අලවතුවල  0663660791  

ඊ.ඩි.මචි.ඒ.මදිරිස්ාංහ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

අලවතුවල 0713888124   

මස්ථ.මම්.මම්.මක.ස්ත් 
කුමාර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

අලවතුවල 0717168102   

රූපා රම් යලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලවතුවල    

ඩබ්.ඒ.ගුණසිහ ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

අලවතුවල 0765488493   

පත්මිණි රණසිහ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පතින්සගොකල 0711341400 0665618059  

මස්ථ.ඩි.නාමක ජයරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පතින්සගොකල    

ජයන්ත් කුමාරනායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පතින්සගොකල 0774656526   

ඩබ්.ජි.සස්ෝමාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පතින්සගොකල 0772708120 0665716748  

ඩබ්.අනුර මදිරිස්ාංහ ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පතින්සගොකල 0725493614   

ඒ.ජි.මහින්ද 
කරුණාරත්න 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වසශමඩ  0663680150  

ඒ.ජි.අමරසිාංහ සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වසශමඩ  0662061450  

ඒ.ජි.සිරික රූපසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වසශමඩ  0665612264  
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හච්.ජි.සිරික 
කරුණාසිාංහ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වසශමඩ  0665213191  

සක.ඩබ්.ධ්ර්මවර්ධ්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වසශමඩ  0663670541  

ඊ.ජි.ජි.ජි.නිමක ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

සහොරගහළිටිය 0711791577   

ජි.ජි.රන්ජිත් කුමාරසිරි සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

සහොරගහළිටිය 071640309   

මන්.සක.ජි.ජි.මස්ථ.ධ්ර්ම
කිර්ති 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

සහොරගහළිටිය 0712656713   

ඩිම.මම්.නිර්මලා කුමාරි 
සස්නිරත්න 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සහොරගහළිටිය 0712552139   

ඊ.ජි විමලසස්ේන ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

සහොරගහළිටිය 0718448133   

ඊ.ඩි.ජි.මම්.සුමනතිලක ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඔවිලිකන්ද 0712339403   

ඊ.ඩි.ාමින්ද රුවන්කුමාර සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඔවිලිකන්ද 0710413554   

සක.අයි.ජි.නන්දාමාලනි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඔවිලිකන්ද 0715895212   

අයි.ජි.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඔවිලිකන්ද 0719110728   

සක.ඩි.මක.සිරිවර්ධ්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඔවිලිකන්ද 0714790266   

ළි.මම්.ජි.ාන්්රාකාන්ති ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ගුරළසවල 0723800441   

ළි.සක.ජි.ආරියරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ගුරළසවල 0773433267   

වයි.ජි.පැන්සිනා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ගුරළසවල    

ඩි.මම්.ඩබ්.ජි.කුසුමාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගුරළසවල  0665652580  
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ඇකලසේ රණසිාංහ ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ගුරළසවල  0723765247 

0662242840 

 

ළි.ර්රාජනි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

බලකඩුව 0724757991   

ඒ.මම්.දිස්ානායක බාංඩා සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

බලකඩුව 0715170973   

රවින්්ර ලියනආරච්චි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

බලකඩුව 0729935919   

කමලා ඉන් රානි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව බලකඩුව 0772188216   

ප්රියාංග ඉත්ත්ෑපාන ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

බලකඩුව 0722547955 0718321899  

ඩි.ඩි.අයි.ජි.ජයරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වත්සත්සගදර 0718064804 0665674213  

ඩබ්.ජි.ආනන්ද ජයරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වත්සත්සගදර 0718387583   

ඩබ්.ජි.දනපාල ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වත්සත්සගදර 0716614488   

මච්.ජි.ාලන්කනා 

විකීමරසිාංහ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වත්සත්සගදර 0712717811   

ආර්.ඩි.ලයනක 
ස්මරසස්ේකර මයා 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වත්සත්සගදර 0718448139   

ඩබ්.ජි.සහේමාන්්ර ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

වැලිගල 0774959275   

අයි.ජි.විමලසුරිය සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

වැලිගල 0728517215   

යු.ජි.ධ්ම්මිකා 
ස්ාගරසුරිය 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

වැලිගල 0721340536   

ඩි.ිම.ජි.මස්ථ.සක.ආරියසිාං

හ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැලිගල 0776545729   

ිම.ජි.ජානක වික රමසිාංහ ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

වැලිගල 0770630297   

කුමාරසිාංහ සප්රේමරත්න ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

කැන්දසගොකලාමඩ 0716847600 0665616364  
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ළියතිලක සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

කැන්දසගොකලාමඩ 0775228056 0663669039  

චුලකුමාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

කැන්දසගොකලාමඩ 0714968278   

ශථ රියානන්ද ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කැන්දසගොකලාමඩ 0773391848   

කුමාර අසබ්රත්න ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

කැන්දසගොකලාමඩ 0775031609   

ඒ.ඒ.ිම.ඉන්දිකා 

අමුණුගම 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

රත්වත්ත් 0777361382   

නිලාංග කුමාර සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

රත්වත්ත් 0721555845   

ආර්.ඒ.ජි.රූපාකුමාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

රත්වත්ත් 0775853258   

මම්.පත්මාවති ප් රාමාධ්ාර කමිටුව රත්වත්ත් 0771585293   

අසස්ේල ජගත් සකේසක ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

රත්වත්ත් 0776045954   

   0724979070 0662225251  

ප්රියශාන්ත් ධ්ර්මසිරි ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ත්ැන්න 0779548433   

මස්ථ.ජි.ජයරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ත්ැන්න 0779784760 0662223201  

ධ්ර්ම සිරිස්මරසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ත්ැන්න 0777198758   

අරුණ ගලබඩආරච්චි ප් රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ැන්න 0782959067   

හාංස්සකොලලනි කුමාරි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ත්ැන්න    

ගාමිණි ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඉරියසගොකල 0783466879   

ඩි.ජි.ආරියරත්න සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඉරියසගොකල 0725833185   
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ආර්.මම්.සුනික 
ාන්්රරත්න 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඉරියසගොකල 0728384760   

සීත්ා රණසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඉරියසගොකල 0723944710   

ස්රත් ාන්්රසිරි ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඉරියසගොකල 0728917178   

සි.සලොරි හලාංසගොඩ ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

හලන්සගොඩ  0662225293  

ජි.සක.රත්නායක සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

හලන්සගොඩ 0752440072   

මක.ආර්.අත්ත්නායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

හලන්සගොඩ 0713761128   

සක.ඩි.මස්ථ.රම් යලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හලන්සගොඩ 0716549506   

යු.මචි.මම්.බන්දුල කුමාර ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

හලන්සගොඩ 0713382248   

මම්.ඩි.සුනික වික්රම 
සිාංහ 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

තිිමබටුවාව 0712195547   

දිස්ානායක සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

තිිමබටුවාව 0772993334   

ජි.ජි.නලින් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

තිිමබටුවාව 0776414540   

ටි.ජි.මකලිකා ාන්්රලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව තිිමබටුවාව    

ඒ.මස්ථ.රනීමර ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

තිිමබටුවාව 0771095600 0662050981  

ඒ.ඩබ්.ාන්්රසස්ේන ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

ඇකවල 0756570529   

මම්.මක.ිම.අධිකාරිනාය
ක 

සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

ඇකවල 0775954366   

ඩිම.ජි.අතුල බන්ඩාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

ඇකවල    
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මමි.ජි.මම්.මස්ථ.ජයම්පති
ඇටිසපොල 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇකවල 0712843255   

ඉන්දිකා ළිටිදුවගමසේ ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

ඇකවල 0770543400   

ආර්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.සනරන්
ජන් බන්ඩාර 

ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

පහලසවල 0773235592   

ටි.මමි.ගැමුණු ශ්රියානන්ද සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

පහලසවල 0774224439   

මස්ථ.මම්.සුනික ජයසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

පහලසවල 0772778836   

ඩි.ජි.පකකුබන්ඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පහලසවල 0713168775   

මච්.මන්.යු.කුමාරි 
අසබ්රත්න 

ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

පහලසවල 0714327210 0715532730  

 ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

    

 සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

    

 ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

    

 ප්රාමාධ්ාර කමිටුව     

 ආරකකක හා 
පරිපාලන කමිටුව 

    

 ර්ර්ව අනතුරු 
ඇගීමසම් කමිටුව 

    

 සස්ීමම හා 
මුදවාගැනිසම් කමිටුව 

    

 ස්හනසස්ේවා ස්ැපයිසම් 
කමිටුව 

    

 ප්රාමාධ්ාර කමිටුව     
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09.ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල  යාපල 

ග්රාම නිලධ්ාරි වස්ම තුල ස්ම්බන්ධ් කරගත් හැකි  ග්රාමිය කමිටු නිළධ්ාරින් (මක කමිටුවකට  මකසකනා 

බැගින්) 

 

යෙ  යතුර   

ග්රාමි  කමිටු 

නිලධාරින්  

ග්රාෙ නිලධාරි වස්ෙ දේශපෞීගකතක 

දු.අ. 

නිවදේශස්ේ දු.අ. 

 

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

ිම.මම්.ාන්්රා ජවන්ති 

මැණිසක 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

දියන්කඩුව 0772726816   

ඊ.ජි.නිලන්ති කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දියන්කඩුව 0718892502   

මක.ඩි.ත්මරා රන්ජිකා 

නුසේත්ැන්න 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

දියන්කඩුව 0716561903   

ඊ.මම්.ළි.බී.ඒකනායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ළිබඳහුඩු 

සගොකල(පහලගම) 

0726373267   

ඊ.මම්.සීලවති 

ඒකනායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිබඳහුඩු 

සගොකල(පහලගම) 

0778872413   

ඒම්.ජි.ාාන්දනි කුසුම්ප්රිය ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ළිබඳහුඩු 

සගොකල(පහලගම) 

0724443441   

මක. ජි.සුනික බන්ඩාර ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ර්ිමිමලිය 0729295272   

ඒ. ජි.රත්න ලිහිනි ළිටිය සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ර්ිමිමලිය 0768416717   

මච්.මම්.මස්ථ.දස්නායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ර්ිමිමලිය 07664733405    

 

ළි.ජි.සේ.කිර්තිබන්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ර්ිමිමලිය 0716105183      

 
මම්.ජි. නන්දසස්ේන ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ර්ිමිමලිය 0766285864   

 

මච්.මම්.මශදුමබන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හර්ගස්ථයාය 0775136703   
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නිශාන්ත් බන්ඩාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හර්ගස්ථයාය 0775514145   

මච්.මම්.නවරත්න බන්ඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හර්ගස්ථයාය 0788608188   

පසප්න්්රා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හර්ගස්ථයාය 0712715632   

මම්.ජි.ජයසිාංහ ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හර්ගස්ථයාය 0712381673   

ළි.මම්.අසබ්සකොන් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

පඩුසදනිය 0711695513   

ළි.ජි.ජයවර්ධ්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

පඩුසදනිය 0771187477 0662246567  

දමින්ද දිස්ානායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

පඩුසදනිය 0777721793   

මච්.ඩිම.කුමාර සිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඩුසදනිය 0713591936   

විලියම් සි  සෙ ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

පඩුසදනිය 0729785626   

සජ.මම් මස්ථ.ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සකොන්ගහසවල 0717504250   

ටි.මම්. ර්ාංච්බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සකොන්ගහසවල 0775963087   

මච්.මම් සක. ජි.හන්බාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සකොන්ගහසවල    

ටි.සක.සහේවාපතිරන ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සකොන්ගහසවල 0716125660   

සක.ආර්.ාන්දන 

ගුණරත්න 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සකොන්ගහසවල 0775473767   

ිම.ජි.තිලකරත්න ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

දඹසගොකල 0774854800   

ිම.මමි.දිසන්ස්ථ නාලක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

දඹසගොකල 0771172562   
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ිම.මමි.සර්ණුකා නිකමිණි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

දඹසගොකල 0771986714   

ඩි.මමි.මචි.ිම.ිම.ජි.නිසරෝ

කා 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දඹසගොකල 077-6714305   

ඩි.මමි.මචි.ිම.ිම.ජි.දස්නා

යක 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

දඹසගොකල 077-9323055   

අයි.ජි.මහින්ද 

සස්ේනාරත්න 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ගම්ඉමයාය 076-6108416   

ළි.ජි.නිමකස්ාන්ත් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ගම්ඉමයාය 077-0696711   

මස්ථ.මමි. වයලටි ඉන්්රානි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ගම්ඉමයාය 072-2158490   

යු.ජි.ඉන්දික ප්රස්න්න 

කුමාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගම්ඉමයාය 072-2158490   

අයි.ජි.සුස්න්ත් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ගම්ඉමයාය -   

ඊ.ජි.සප්රේමදාස් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ආදාවල 0721699594   

සක.ජි.ස්ථටීවන් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ආදාවල 0721645737   

ඊ.ජි.රත්නසිරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ආදාවල 0775154592   

මම්.ජි.සුදර්මාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ආදාවල 0785566737   

මම්.ජි.අත්ත්නායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ආදාවල 0726727511 0665715044  

ඒ.මස්ථ. අප්ර්හාමි ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සස්ේනාගම  0664904806  

ආර්.මමි.ජයතිලක 

බන්ඩා 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සස්ේනාගම  0664913485  

සක.ජි.ාන්්රජයවති ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සස්ේනාගම    
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ආර්.මස්ථ.පවුප්රියා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සස්ේනාගම 0774153976   

ඒ.ජි.රනතුාංග ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සස්ේනාගම -   

ිම.ීම.සජෝන් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සබෝවත්ැන්න 0768331493   

ටි.මම්.සුගත්දාස් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සබෝවත්ැන්න 0725388864   

ිම.ඩිම. දමයන්ති ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සබෝවත්ැන්න 0713190095   

ජි.ජි.නන්දා සහේවාවිස්ථස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබෝවත්ැන්න 0728843441   

මක.ජි.බුශධින් 

පත්මාන්්ර 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සබෝවත්ැන්න 0769984504   

සක.ළි.සිකවා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

අරන්ගල 0722007337   

මමි.මමි.නාලිකා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

අරන්ගල 0716908413   

මමි.ක්රිකාන්ති මීය ගහසපොල ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

අරන්ගල -   

ඩි.මම්. සිත්ා කුමාරිහාමි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අරන්ගල 0729998790   

නිකාන්ති අසබ්සකෝන් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අරන්ගල 0728470749   

මච්.ම.රත්නායක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

මිගහ ඇග 071-09250688   

මච්.මම්.කුඩාබන්ඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මිගහ ඇල 0714489097   

සි.ළි.ඉන්දික ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මිගහ ඇල 0715361331   

සක.ිම.ඒ.සුරවිර බාංඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිගහ ඇල 077673062   

ළි.මම්.යසස්ෝමැණිසක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මිගහ ඇල 0776766919   
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සක.ජි.ාන්්රරත්න ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සමොරගහමඩ 0786462306   

ඩි.මම්.සහේරත්බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සමොරගහමඩ 0711980199   

මස්ථ.මම්.නිමක බන්ඩාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සමොරගහමඩ 0724854962   

මක.මම්.අයිරින් 

තිලකාවති 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරගහමඩ 0768663739   

ඊ.මම්.අසබ්රත්න බන්ඩා ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සමොරගහමඩ 0774415358   

ඩි.ජි. ගුනරත්න ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

අලුසගොකල 0726163199   

ඩි.වි.පසප්න්්ර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

අලුසගොකල 0723852326   

ආර්.ඒ.ධ්ර්මසස්ේන ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

අලුසගොකල 0777195488   

සක.ජි.ාායා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුසගොකල 0772604195   

සක.ජි.ජයතිස්ථස් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අලුසගොකල 0721724438   

ආර්.ජි.ීමරසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ඇකසහේන  066-2052611  

මස්ථත්ජි.ලීලාරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ඇකසහේන 0724281760   

අනුරාධ් සස්නවිරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ඇකසහේන  0662246028  

ාමිළිකා සස්නවිරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඇකසහේන 0717185968   

ඩි.ජි.බාලරත්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ඇකසහේන  0662052612  

සජ.ඒ.ගාමිනි ජයසිාංහ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

කරවිලසහේන 0729655052   
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මම්.මම්.ඩිම.සස්නවිරත්

න 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කරවිලසහේන 0702672595   

මච්.මම්.ඩබ්.ජි.ජයසස්ේන ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කරවිලසහේන    

මම්.ජි.ියයාලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කරවිලසහේන    

ජි.මම්.ජයසස්ේන ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කරවිලසහේන    

මච්.මක.ඒ.දිස්ථනා 

ලියනආරචිච් 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සබෝබැිමකල 072475300   

ඩබ්.ජි.විරසකොන් බාංඩා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සබෝබැිමකල    

මස්ථ.සක ඒ.රාංජනි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සබෝබැිමකල 0771045961   

ආර්.මන්.සක. ජයලත් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සබෝබැිමකල 0716557753   

බ්.ජි.නන්දසස්න ළිරිස්ථ අරකකක හා පරිපාලන 

කමිටුව 

සබෝබැිමකල 0726128996   

අයි.ජි.ධ්ම්මික 

විසේසකෝන් 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හබරගහවත්ත් 0774974511   

ටි.ජි.විසේතිලක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හබරගහවත්ත් 0778062782   

මච්.මම්.ඒ.ජි. රන්ජිත් 

කුමාරසහේරත් 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හබරගහවත්ත්  0664917443  

මම්.මම්.මච්.මම්.ඩබ්.ජි. 

නසයෝමි කාන්ති 

කුමාරිහාමි 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හබරගහවත්ත්  066366406  

අයි.ජි.බාංඩිරාල ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හබරගහවත්ත්  0667921389  

ඒ.ජි.සත්න්නසකෝන් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

රජාසවල 0775270253   

මම්.ජි.අනුරුශද බන්ඩාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

රජාසවල 0775449799   
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ඩි.මම්.අනුලා දිස්ානායක ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

රජාසවල 0772567527   

ඩබ්.ජි.සිලවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රජාසවල 0773698097   

මච්.මම්.මම්.සක.සේ.දස්

නායක 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

රජාසවල 0778401712   

සක.ජි.ස්ම්පත් බන්ඩාර ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

මිකලගහමුලත්ැන්

න 

0726186504   

ඊ.මම්.ඉන්ස්රස්ථකර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මිකලගහමුලත්ැන්

න 

0775780520   

ළි.ජි.සප්මරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මිකලගහමුලත්ැන්

න 

0779670008   

ඩිම.ළි.සුධ්ර්මා 

වික්රමරත්න 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මිකලගහමුලත්ැන්

න 

0772923892   

ළි.සක.පත්මසිරි ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මිකලගහමුලත්ැන්

න 

0724527222   

මච්.මම්.ජි.මශදුම 

බන්ඩාර මයා 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නිකුල 0772841036   

ටි.මම්.මස්ථ.ඊ.ඩිම.ජි.ජයන්

ත් සත්න්නසකෝන් 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නිකුල  0665689148  

ළි.ඩිම.ජි.කරුණාරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නිකුල 07295727370   

ටී.ජි.සප්රේමදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නිකුල 0772879177   

 ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නිකුල 0718568229   

ඒ.ජි.විසේතිලක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සම්කළිටිය  0665689623  

සක ිම.ජි.විසේරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සම්කළිටිය 0779410448 0665676896  

වයි.ජි.කුමාරසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සම්කළිටිය 0772814567 0662050030  
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දිපා නන්දනි වකසපොල ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සම්කළිටිය 0724281790   

ඩබ්.මාලා සරෝහිනි 

කුමාරි මිය 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සම්කළිටිය  0665610458  

ඩිම.ජි. ගාමිණි අධිකාරි ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

වැවැත්ත්ාව 0772751724   

ආර්.මම් .ිමසස්ෝමැණිකා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

වැවැත්ත්ාව 0719832516   

මමි.ජි.ාමින්ද කුමාර ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

වැවැත්ත්ාව  0663664169  

ඊ.මමි.මදුරාවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව වැවැත්ත්ාව 0778064794   

ඩිම.ජි.සිරිනාම බන්ඩාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

වැවැත්ත්ාව  0662050010  

මමි.ජි.සිාංහපාල ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ලිහිනි ළිටිය 0721408488   

මම්.ජි.ස්මන්ත්කමාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ලිහිනි ළිටිය 0721539834   

සක.අජන්ත්ා කුමාරි ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ලිහිනි ළිටිය 071928433   

මච්.මම්.ජි.විසේසුරිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ලිහිනි ළිටිය 0775215989   

මචි.මමි.ශාන්ත් 

විසේසුරිය 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ලිහිනි ළිටිය 0724936229   

මස්ථ.ඩි.බර්ටි ද සිකවා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නාලන්ද 0718247282 0662246638  

ඩි.මමි.තිස්ථස් දස්නායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාලන්ද  0756458240  

ඩිම.මමි.වයලටි සනෝනා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාලන්ද  0771529986  

ඩි.මමි.සපොඩිමැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාලන්ද  0714453732  

මක.විමලසස්ේන ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාලන්ද  0665680910  
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දයානන්ද බන්ඩාර 

නුගළිටිය 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

නාවුල  0662246601  

මන්.ඒ.මක.වික්රමරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

නාවුල 0729676068   

මම්.ජි.සර්ණුකා කුමුදුනි 

රනීමර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

නාවුල 0716105429   

ඒජි.විසේබන්ඩා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාවුල 0713702945   

ටි.සේ.මන්.රුසබ්රු ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාවුල 0717207630   

ටි.ජි.සිරික ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

මීය සගොකල 0712943914   

බී.මමි.මචි.සක.ඒ.සක.හ

ර්ගස්ථකඹුර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

මීය සගොකල 0779583417   

ඩිම.ජි.මකලිකා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

මීය සගොකල 0721700614   

ඊ.ජි.ිම.නිර්මලා 

අසබ්සකෝන් 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මීය සගොකල 0713898897   

කලානි ලාංකා 

මකලවසේ 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මීය සගොකල 0718413494   

ඊ.මමි.ඒ.ඒකනායක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

සදොඩම්අත්ත්ාවල 0774190673   

මචි.සක.නවරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

සදොඩම්අත්ත්ාවල 0771124294   

මචි.මමි.විසේරත්න ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

සදොඩම්අත්ත්ාවල 0771368242   

යු.ළි.ජි.විසේසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සදොඩම්අත්ත්ාවල  0664901276  

ඒ.මම්.ඒ.රත්නායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සදොඩම්අත්ත්ාවල 0724883924   

ඩි.ඩිම.අසබ්සකෝන් බාංඩා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හබරගහමඩ 0778767048   
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මම්.ම.ධ්ර්මසස්ේන 

මීය සගොඩ 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හබරගහමඩ 0719650091   

ජි.මමි.ළියසස්ේන ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හබරගහමඩ 0773383491   

ඒ.ජි.සුනිකරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හබරගහමඩ 0717658200   

 ස්දරසකොන් බාංඩා ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හබරගහමඩ 0775906936   

ඩිම.ජි.දස්නායක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ඔපකගල 0774035396 0525613138  

ඩබ.මමි.ජි.සප්රේමසිාංහ සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ඔපකගල 0723966819 0663680418  

ඊමි.මචි.ජි.විසේසකෝන් ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ඔපකගල  0663665544  

මචි.මමි.ශාන්ත් කුමාර 

සහේරත් 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඔපකගල 0712019735   

මන්.ජි.මහින්ද සස්නරත් 

බන්ඩාර 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ඔපකගල 0718748779   

ඩබ්.ජි.ධ්ර්මසිරි ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හාඩුසවල 0784883700   

ළි.ජි.ාන්ද්රිකා ශාමලි සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හාඩුසවල  0664905358  

ජි.ීම.කුමාරබන්දු ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හාඩුසවල  0664921705  

ළි.ජි.ආශා දිකරුකෂි 

ජයසුන්දර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හාඩුසවල 0723201908   

සක.මම්.අත්ත්නායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හාඩුසවල  0667920121  

අයි.ජි.හන්බන්ඩා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

ළිබඳහුඩුසගොකල 0728438370   

සක.ජි.සපසර්රා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

ළිබඳහුඩුසගොකල 0775784642   
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යු.ජි.ාන්්රලත්ා 

පඩසගදර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

ළිබඳහුඩුසගොකල 0710346358   

ඩි.මම්.ඒ.ජි.ඥාණවති ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ළිබඳහුඩුසගොකල -   

ඩි.මමි.ජයන්ත් බන්ඩාර 

දිස්ානායක 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ළිබඳහුඩුසගොකල 0776125041   

මමි.සිරිනිමක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හාඩුව 0710990114   

ආර්.ඩිම.බී.ළිමමි.විජිත් 

වික්රමසිාංහ 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හාඩුව  0665613513  

ආර්.මන්.බී 

ළි.මමි.සක.කුඩාබන්ඩාර 

ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හාඩුව  0663007580  

ආර්.මම්.ඊ.ජි. 

අබසින්බන්ඩා 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හාඩුව 0710590805 0710590805  

මච්.මමි.ලකකථමන් 

බන්ඩාර 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හාඩුව 0718228682 0718228682  

ජි.සක. දමිමිකා 

සකෝනාර් 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

කුිමයන්ගහඇල 0724873870   

ළි.ජි.ළියදාස් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

කුිමයන්ගහඇල  0662246711  

මච්.ඒ.මුදලිසේ ීමරසිාංහ ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

කුිමයන්ගහඇල 0771920573   

අයි.ජි.ආරියදාස් ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කුිමයන්ගහඇල 0772457760   

ළි.ජි.ඥානදාස් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කුිමයන්ගහඇල 0724446919   

ඒච්.මම්.සබ්ිමමහත්ත්යා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

හැලඹගහවත්ත් 0778923673   

ඊ.මමි.විකස්න් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

හැලඹගහවත්ත් 0773014207   

ඩිම.මමි.ජි.සහේරත්බාංඩා ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

හැලඹගහවත්ත් 0789722389   
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යු.ජි.සපොඩිමහත්මයා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හැලඹගහවත්ත් 0776052427   

ආර්.සක.ජි.ගුණතිලක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හැලඹගහවත්ත් 0779810603   

 ර්ර්ව අනතුරු 

ඇගීමසම් කමිටුව 

    

 සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කමිටුව 

    

 ස්හනසස්ේවා ස්ැපයීසම් 

කම්ටුව 

    

 ප්රාමාධ්ාර කමිටුව     

 ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

    

 

10.ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල  ො දේශම 

 

නම ත්නතුර 

ග්රාමීය ය කමිටු 

නිලධ්ාරීන් 

 

ග්රාම නිලධ්ාරි 

වස්ම 

                           

සපෞශගලික 

දු.අාංකය 

නිවසස්ේ 

දු.අාංකය 

SKYPE/IMO/ 

WHATSAPP/ 

TWITTER/ 

VIBER 

           පුව්වපිපා  වස්ෙ 

 මච්.ජී.රාජපකක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

ර්වකළිටිය 077-8805379          -          - 

ආර්.මම්.ඩී.මස්ථ.රත්නායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

ර්වකළිටිය 078-8079642          -          - 

පී.ජී.සස්නවිරත්න ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

ර්වකළිටිය 076-9762202          -          - 

පී.ජී.පී.සක.ධ්ර්මවර්ධ්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ර්වකළිටිය 

 

076-6110540          -          - 

ආර්.මම්.රම්බණ්ඩාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ර්වකළිටිය 072-5617682          -          - 
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 ෙඩවල වස්ෙ 

 ඒ.ජී.රණතුාංග බණ්ඩාර ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

මඩවල 072-4362123          -          - 

ඩබ්.ඒ.නිශාන්ත් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

මඩවල 078-2954911          -          - 

මම්.මච්.රෂීඩ් ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

මඩවල 077-9092027          -          - 

මම්.ඒ.ර්බුදු සරොකාන් 

කුමාර 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මඩවල 

 

078-553621          -          - 

බී.මම්.ත්කෂිලා බණ්ඩාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මඩවල 077-1655909          -          - 

 ෙමවත්  වස්ෙ  

 පී.ඒ.වික්රමආරච්චි මයා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

මකවත්ත් 072-5122553          -            - 

සුස්න්ත්ා ීමරසකෝන් මිය සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

මකවත්ත් 066-2232393          -          - 

ආර්.පී.ාන්්රා ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

මකවත්ත් 077-6140113 072-5692811          - 

ඩබ්.පී.ප්රදීපා වික්රමසිාංහ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මකවත්ත් 

 

077-9534143          -          - 

ඩබ්.සක.ජී.නිශාන්ති 

කුඹුසර්ගම මිය 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මකවත්ත් 071-9256621 066-2228109          - 

 පඬිවි  දේශවලගෙ 

 මච්.මන්.සක.ීමරසූරිය ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

පඬිවිට සවලගම 077-5144641          -          - 

ඩබ්.මම්.බී.ඒ.සක.පදය 

දිවාකර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

පඬිවිට සවලගම 075-8443085          -          - 

ඒ.ජී.ආර්.මස්ථ.බාලසූරිය ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

පඬිවිට සවලගම 077-9573875          -          - 

ඩබ්.මම්.මන්.මම්.ජයවර්ධ්

න 

 

 පඬිවිට සවලගම 077-3343336          -          - 

ඒ.ජී.නාලනී සප්රේමලත්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පඬිවිට සවලගම 077-334336          -          - 
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ඩබ්.මම්.ජයසූරිය ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

පඬිවිට සවලගම 066-2061210          -          - 

 කූඹි න්දේශගොඩ වස්ෙ 

 ඩබ්.ඒ.සුනික සප්රේමාන්්ර ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

කූමියන්සගොඩ          - 066-2225355          - 

ආර්.ඩබ්.මන්.ප්රියදර්ශන 

සිරිවර්ධ්න 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

කූමියන්සගොඩ          - 077-9364012          - 

සක.ජී.සිරිසස්ේන ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

කූමියන්සගොඩ 066-3681295          -          - 

දවද ඩබ්.මම්.අතුල 

කුමාර කුලසිාංහ 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කූමියන්සගොඩ          - 066-2230681          - 

ඩබ්.ඒ.සිරිවර්ධ්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කූමියන්සගොඩ          - 066-2222756          - 

 දුන්කලවත්  වස්ෙ 

 ඊ.මම්.ාන්්රාවතී ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

දුන්කලවත්ත්          - 066-5686685          - 

ඊ.මම්.සක.බී.ඒකනායක සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

දුන්කලවත්ත්          - 066-3681864          - 

ජී.ඩබ්.ටී.බී.වනිගසස්ේකර ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

දුන්කලවත්ත් 077-7590374          -          - 

මච්.මම්.ඉන්්රානි සහේරත් 

 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දුන්කලවත්ත් 071-9290386          -          - 

පී.මම්.යූ.අයි.කුමාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

දුන්කලවත්ත් 071-3759463 071-803229          - 

 අලුවිොර  වස්ෙ 

 පී.මන්.මහවත්ත් ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

අලුවිහාරය 077-6995560          -          - 

ඩබ්.මම්.ඒ.ඩබ්.ජී.මම්.බී.ීම

රසස්ේකර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

අලුවිහාරය 077-2373636          -          - 

නාලනී අලුවිහාසර් ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

අලුවිහාරය 077-8823292          -          - 
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ආර්.මම්.සත්න්නසකෝන් 

බණ්ඩා 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අලුවිහාරය 

 

071-8199579          -          - 

මච්.මම්.සස්ෝමරත්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අලුවිහාරය 071-4459341          -          - 

 දේශදොඩම්දේශදණි  වස්ෙ 

 සිරියාවතී ප්රනාන්දු ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

සදොඩම්සදණිය 078-9495270          -          - 

යූ.ජී.ස්මරීමර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

සදොඩම්සදණිය 077-5057992          -          - 

නදීකා සස්ේනාරත්න ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

සදොඩම්සදණිය 077-3029832          -          - 

පබාවතී මැණිසක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 

 

සදොඩම්සදණිය          -          -          - 

සරෝහිත් කුමාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සදොඩම්සදණිය 077-6445050          -          - 

 පරණ දේශදොඹදේශවල වස්ෙ 

 ජී.බී.ඊ.මම්.ඩී.ජී.අයි.පී. 

ඒකනායක 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

පරණ සදොඹසවල  072-5565349          -          - 

මම්.මච්.මම්.සකොලින් 

සස්නවිරත්න 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

පරණ සදොඹසවල 066-5676923          -          - 

මච්.මම්.ඊ.ජී.ාාන්දනී 

ර්කථපකුමාරි 

ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

පරණ සදොඹසවල 071-3668912          -          - 

අයි.ජී.ශ්රියානි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පරණ සදොඹසවල 

 

077-5281932          -          - 

මච්.මම්.ඒ.රූපානන්ද 

ඇකසකසපොල 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

පරණ සදොඹසවල 071-0590895          -          - 

 ෙ මුණගාල වස්ෙ 

 මස්ථ.ජී.ාාර්ලිස්ථ සිාංස ෝ ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

හත්මුණගාල 076-8865706          -          - 

ඒ.ජි.තිලකරත්න සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

හත්මුණගාල 077-8775958          -          - 

ටී.ජී.පදයරත්න ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

හත්මුණගාල 077-9199686          -          - 
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මන්.ජී.සරෝස්ා කුමාරි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හත්මුණගාල 076-9631484          -          - 

මම්.ජී.පපසස්ේන ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හත්මුණගාල          - 0663004393          - 

 ඕවලදේශපොමවත්  වස්ෙ 

 මස්ථ.ආර්.මම්.ආර්. 

කරුණාරත්න මයා 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

ඕවලසපොකවත්ත් 071-4896210          -          - 

මම්.ජී.නවරත්න මයා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

ඕවලසපොකවත්ත් 077-9912779          -          - 

මස්ථ.බී.ාන්ස්රස්ථකර මයා ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

ඕවලසපොකවත්ත් 077-7182246 066-5685797          - 

වයි.ජී.සස්ේනලත්ා මිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ඕවලසපොකවත්ත් 071-3827157 066-5719347          - 

මම්.මම්.සස්නවිරත්න 

මයා 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ඕවලසපොකවත්ත් 071-9551127          -          - 

 ෙරස්ථගෙ වස්ෙ 

 

            - 

ඩබ්.මස්ථ.ජයසස්ේන ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

හරස්ථගම 077-7130338          -          -  

ඒ.ඩබ්.මසහේකථ අකලාංක 

බණ්ඩාර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

හරස්ථගම 077-9000708          -  

ආර්.මම්.ධ්නුකථක 

රත්නායක 

ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

හරස්ථගම 077-2337663 066-5710311  

අනුලාවතී අත්ත්නායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව හරස්ථගම 071-2661433          -          - 

ඩබ්.මම්.ලලිත් 

වර්ණකුලසූරිය 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

හරස්ථගම 071-8013610          -          - 

                                   යාදේශගොමල වස්ෙ 

 සක.ඒ.ශාන්ත් අනුරුශධ් 

කුරුප්ර් 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

නාසගොකල 077-2138723          -          - 

පී.බී.ඊ.මම්.නන්දකුමාර 

ඒකනායක 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

නාසගොකල 077-6962511          -          - 

සක.මම්.මම්.අසබ්රත්න ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

නාසගොකල          - 066-5677119          - 
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ඩබ්.මම්.කරුණාරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාසගොකල          - 066-2231780          - 

මච්.මක.ලයානි දිකරුකෂි ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාසගොකල 077-3729524          -          - 

 රේජම්ෙය වස්ෙ 

මස්ථ.මම්.විසේසකෝන් 

බණ්ඩා 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

රේජම්මන 077-4269691          -          - 

යූ.ජී.ආරියරත්න  රේජම්මන 078-9717032 066-3664507          - 

ඉසරෝකා රස්ාාංගි 

සුමනසස්ේකර 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

රේජම්මන 077-7886235          -          - 

ඩී.ඇම්.මස්ථ.ඒකනායක  රේජම්මන 077-9052162          -          - 

මච්.ජී.ශාන්ත් ධ්ර්මසිරි ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

රේජම්මන 077-7204245          -          - 

ඊ.ඇම්.ඇකබට් සිාංස ෝ  රේජම්මන 066-5617600          -          - 

යූ.මච්.යූ.ර්ස්ථස්ා ප්රාමාධ්ාර කමිටුව රේජම්මන 076-8317391          -          - 

ඊ.ඇම්.සුසිලා ප්රියකාන්ති  රේජම්මන 078-2953300          -          - 

ඇම්.ඇම්.ස්මරදිාංහ 

බණ්ඩාර 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

රේජම්මන 077-2868169          -          - 

ඇම්.සපසර්රා  රේජම්මන 072-6641000          -          - 

 කිරිගමදේශපොත්  වස්ෙ 

හිාංබණ්ඩාසේ විමලසිරි 

බණ්ඩාර 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

කිරිගකසපොත්ත් 071-4496332          -          - 

මස්ථ.පදයකලා සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

කිරිගකසපොත්ත්          - 066-2222059          - 

සපොකගහකුඹුර සහේමන්ත්   ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

කිරිගකසපොත්ත් 072-6959352          -          - 

අනුර සහේමන්ත් කුමාර 

සිරිසස්ේන 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව කිරිගකසපොත්ත් 071-4066021          -          - 

සජෝස්ප් ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

කිරිගකසපොත්ත් 077-5148611          -          - 
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 ගමවඩුකුඹුර වස්ෙ 

ටි.මම්.සහේරත් මයා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

ගකවඩුකුඹුර 071-5909199          -          - 

ටී.මම්.ස්නත් බණ්ඩාර 

අසබ්රත්න මයා 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

ගකවඩුකුඹුර 077-5243608          -          - 

ඩබ්.මම්.යූ.ජී.ර්ාංචිබණ්ඩා 

මයා 

ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

ගකවඩුකුඹුර 078-8993705          -          - 

ජී.ඩබ්.නන්දා කුමාරි මිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ගකවඩුකුඹුර 076-5256333          -          - 

සක.ඩබ්.මම්.විසේසකෝන් 

මයා 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ගකවඩුකුඹුර 066-2053881          -          - 

  ලගස්ථ ා  වස්ෙ 

මච්.මම්.මකකාන්ති 

ඒකනායක 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

ත්ලගස්ථයාය 076-8486979 066-2247634          - 

මච්.මම්.සී.සක.බණ්ඩාර සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

ත්ලගස්ථයාය 071-8679310          -          - 

සේ.මම්.බී.ජී.ගාමිණි ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

ත්ලගස්ථයාය 071-811-865          -          - 

දයා දන්සදනිය ප්රාමාධ්ාර කමිටුව ත්ලගස්ථයාය 071-1467428          -          - 

මක.මච්.පී.සරොහාන් 

ළියුමාක 

ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ත්ලගස්ථයාය 077-6078333          -          - 

 යාරංගමුව වස්ෙ 

සුදිල අනුර බණ්ඩාර 

රණතුාංග 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

නාරාංගමුව 066-5611025          -          - 

ඉන්දුජ විසේසකෝන් සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

නාරාංගමුව 076-225721          -          - 

ආර්.මම්.මස්ථ.රණසිාංහ 

බණ්ඩා 

ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

නාරාංගමුව 066-5616867          -          - 

ජයන්ත් දස්නායක ප්රාමාධ්ාර කමිටුව නාරාංගමුව 066-57165          -          - 

මස්ථ.ජී.ලලිත් කුමාර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

නාරාංගමුව 077-1741927          -          - 
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 දේශෙොරගෙෙඩ වස්ෙ 

සක.ඊ.ඒ.විකස්න් 

සපසර්රා 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

සමොරගහමඩ 077-9076125           - 

ජී.ඩී.ජයසස්ේන සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

සමොරගහමඩ          - 066-2249078          - 

බී.මච්.ඒ.හිාංබණ්ඩා ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

සමොරගහමඩ 077-9236812          -         - 

මාලනී අතුසකෝරළ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව සමොරගහමඩ 066-5719511          -          - 

ඩබ්.මම්.මහින්ද සිරිසශව ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

සමොරගහමඩ 077-7182180          -          - 

 දි්වකිරි  වස්ෙ 

මන්.සක.මැන්ඩිස්ථ 

සිාංස ෝ  

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

දිකකිරිය          - 

 

         -          - 

සලස්ථලි හුලාංගමුව සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

දිකකිරිය          -          -          - 

ඕ.ඩබ්.පත්මිණි පස්ථමා 

ජයීමර 

ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

දිකකිරිය          -          -          - 

පශමා ජයීමර  දිකකිරිය 071-5442858          -          - 

ජී.පී.මච්.ධ්ර්මරත්න ප්රාමාධ්ාර කමිටුව දිකකිරිය          -          -          - 

මක.ජී.බණ්ඩාරනායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

දිකකිරිය          -          -          - 

මන්.ජී.අමරසිරි රාංජිත්  දිකකිරිය          -          -          - 

 ොකතගා ැන්ය වස්ෙ 

මච්.ඒ.ගුණරත්න මයා ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

මාලිගාත්ැන්න 076-6103262 066-3925379          - 

ත්රින්ද ඉන්දික 

ගාකලසේ 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

මාලිගාත්ැන්න 077-5067729          - 

 

         - 

ඒ.මස්ථ.මීය ලාස්ථ මයා ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

මාලිගාත්ැන්න 077-9295323 066-2226277          - 
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වස්න්ත් දයාවාංශ ද 

රණසිාංහ මයා 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මාලිගාත්ැන්න 077-3210697          -         - 

විකටර් තිසස්ේරා මයා ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මාලිගාත්ැන්න 071-8731713 066-2231110          - 

 ෙකුමගෙරුප්ප වස්ෙ 

මක.මක.මම්.අයි.අසබ්ක

සෘෝන් 

ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

මකුකගහරුප්ප 077-9971172          -          - 

මස්ථ.මම්.රීමන්්ර 

සස්ේනානායක  

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

මකුකගහරුප්ප         -          -          - 

රාංජිත් හර්සගොඩ ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

මකුකගහරුප්ප 077-9544380 066-2225621          - 

ඩබ්.ස්ථවර්ණ ළියසීලි ප්රාමාධ්ාර කමිටුව මකුකගහරුප්ප          -          -          - 

මස්ථ.සක.වනිගසස්ේකර ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

මකුකගහරුප්ප 071-9044286 066-2220286          - 

 ඊරි දේශගොමල වස්ෙ 

මම්.ජී.ාන්්රාවතී ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

ඊරියසගොකල 077-7835149          -          - 

මච්.මම්.ධ්ම්මික බණ්ඩාර 

රණතුාංග 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

ඊරියසගොකල 071-5407260          -          - 

මච්.ඒ.ලයනක ීමරසිාංහ ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

ඊරියසගොකල 077-5103408          -          - 

මච්.මම්.ඉසනෝකා 

ශාමලි කුමාරි 

විසේනායක 

ප්රාමාධ්ාර කමිටුව 

 

ඊරියසගොකල 077-4048609          -          - 

අයි.පී.සුනික සප්රේමරත්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

ඊරියසගොකල 077-3660420          -          - 

 පළාපත්වල වස්ෙ 

ඒ.මම්.ාන්්රතිලක ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

පළාපත්වල 071-6581477          -          - 

ඩී.සක.සක.ඩබ්.මම්.ඩී.අයි

.බී.කයිනාව 

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

පළාපත්වල 077-4223502          -          - 
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ඩබ්.මම්.අජන්ත් ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

පළාපත්වල 077-8897708          -          - 

මස්ථ.ඒ.හර්සගොඩ ප්රාමාධ්ාර කමිටුව පළාපත්වල 071-6503593          -          - 

ඒ.මම්.අසිත් සස්ේනාරත්න ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

පළාපත්වල 077-6628338          -          - 

 අංකන්ද වස්ෙ 

අයි.ජී.සස්නවිරත්න ර්ර්ව අනතුරු 

ඇඟීමසම් කමිටුව 

අාංකන්ද 078-5712526          -          - 

ඩබ්.පී.ඩබ්.ශ්රි 

සනොන්සස්ේනා   

සස්ීමම හා 

මුදවාගැනීසම් කටයුතු 

අාංකන්ද 078-9716363          -          - 

මක.ඒ.විසේරත්න ස්හන සස්ේවා 

ස්ැපයීසම් කමිටුව 

අාංකන්ද 071-6852209          -          - 

මච්.මම්.මස්ථ.සක.බණ්ඩාර ප්රාමාධ්ාර කමිටුව අාංකන්ද 078-6510481          -          - 

ආර්.මම්.ජී.දිස්ානායක ආරකකක හා 

පරිපාලන කමිටුව 

අාංකන්ද          - 066-5686891          - 
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ඇමුම්ෙ 06 
ආපදා කළෙයාකරණ   ස්ම්බන්ධ අදේශයකුත් දේශස්ේවා ස්ප ය 

ආ  ය න් ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි යාොවකත  
 

    

දුරකාය යාොවකත  

දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල - ො දේශම 

අනු අංක යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

01 ඩි.ළි.ජි.කුමාරසිරි මයා, දිස්ථත්රික 
සකකම්/දිස්ාපති 

066-2222235 077- 3232438 066-2226542 

02 අයි.ඩි.ළි.විසේතිලක මයා,  
අතිසර්ක දිස්ථත්රික සකකම් 

066-2222413 071-4471119 066-2226542 

03 මච්.මම්.මම්.සි.පී. හිතසගොඩ මිය,  
ස්හකාර දිස්ථත්රික සකකම් 

066-2222215 071-1827311 066-2226542 

04 ාමින්ද අමරීමර මයා, 
දිස්ථත්රික ස්හකාර අධ්කක  

066-2230926 077- 3957890 066-2230926 

 

දිස්ථත්රි්ව දිවියැගුෙ කාර් ාල  

15 
 සක.ඩි.වික්ර මසුරිය මයා - දිස්ථත්රික 
දිවිනැගුම අධ්කක 

066-2222051 071-1953939 066-2224866 

16 
යූ.ජී ගාමිණි අසබ්වික්රම - දිස්ථත්රික 
ස්මෘශධි ස්ම්බන්ධීකරණ නිලධ්ාරී. 

066-22222051 071-8447780 066-2224866 

දිස්ථත්රි්ව කෘෂිකර්ෙ අංක  

16 ඊ.මම්.ඩී.මස්ථ.මන්.ඒකනායක මයා - 
දිස්ථත්රික කෘෂිකර්ම අධ්කක 

066-3925649 071-4853675 066-2227955 

17 
ඩබ්.මම්.මස්ථ.විසේසකෝන් මයා - 
ස්හකාර අධ්කක (කෘෂිකර්ම) 

066-3925649 
071-0522822 

066-2227955 

18 සී.ඒ.සී.සක.රණසිාංහ මයා -  
ස්හකාර අධ්කක (කෘෂිකර්ම) 

066-3925649 
071-4932516 

මම 

ස්ංඛ්යාදේශමඛ්ණ දේශදපාර් දේශම්න්තුව 

19 
ඒ.මම්.පී.අසබ්සිාංහ මයා - දිස්ථත්රික 
ස්ාංඛ්සකඛ්ණඥ  

066-2222657 071-2339286 066-2222657 

දිස්ථත්රි්ව ෙැතිචවරණ කාර් ාල  

20 ශානික රූපසිාංහ මයා - ස්හකාර 
මැතිවරණ  සකොමස්ාරිස්ථ 

066-2222422 071-8313604 066-2232444 
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අdපදා කලෙයාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ කකක  

21 
ාමින්ද අමරීමර මයා - ස්හකාර 
අධ්කක (දිස්ථත්රික) 

066-2230926 077-3957890 066-2230926 

දිස්ථත්රි්ව ොධය කකක  

24 
ගාමිණී නිශාන්ත් 

කරුණාරත්න,දිස්ථත්රික ප්රවෘත්ති 
නිලධ්ාරී(දිස්ථත්රික මාධ් ඒකකය) 

066-2233501 071-5907383 066-2233501 

කුඩා වයාපාර ස්ංවර්ධය අංක  

22 
ජයන්ත් ධ්නපාල මයා - ස්හකාර 
අධ්කක (කුඩා වාපාර) 

066-2232375 
071-4856876 066-2232375 

23 
මක.මච්.ටී මසනෝජා මිය,ස්හකාර 
අධ්කක(කුඩා වාපාර) 

066-2232375 071-4410174 066-2232375 

රජදේශේ විගණය දේශදපාර් දේශම්න්තුව 

24 
ඩබ්.මම්.සේ.මම් හුණුකුඹුර 

මහත්මිය,විගණන අධිකාරී 
662222563 071-4428559 066-2222563 

ස්ොජ ආර්වෂණ ෙණ්ඩල  

24 ඉසරෝමි රණීමර සමය, දිස්ථත්රික 
ස්ම්බන්ධීකරණ නිලධ්ාරී) 

066-223455 071-6185732   

 

ප්රාදේශීිය  දේශමකම් කාර් ාල 

අනු අංක යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

01 මධුවන්ති මිය, ප්රාසශියය සකකම්, මාත්සක. 066 2222733 077 7477270 066-2222238 

02 මසගොඩසවල මයා, ප්රාසශියය 
සකකම්,පකුසවල. 

066 2244207 071 4121589 066-2243000 

03 සහන්නායක සමනවිය, ප්රාසශියය 
සකකම්,යටවත්ත් 

066 2221888 076 7743856 066-2221632 

04 ආනන්ද මයා,ප්රාසශියය සකකම්, පකසකසපොල 066 2247238 071 8130753 066-2247223 

05 නිශාන්න මයා,ප්රාසශියය සකකම්, ගසකසවල 066 2289308 071 8049688 066-2289303 

06 සහේවාපතිරණ සමනවිය,ප්රාසශියය සකකම්, 
දඹුකල 

066 2284788 071 4398127 066-2284738 

07 වස්න්ත්ා වර්ණකුළසුරිය මිය,ප්රාසශියය 
සකකම්, අඹන්ගඟසකෝරසක. 

066 2255365 071 8134240 066-2057683 

08. නිශාන්ත් දිනිප්රිය මයා,ප්රාසශියය සකකම්, 
විකගමුව 

066 2250039 071 4471140 066-2250039 
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09. නිසරෝකන් මයා,ප්රාසශියය සකකම්, ලේගල 066 2275038 071 3226607 066-2275200 

10 කරුණාතිලක මයා,ප්රාසශියය සකකම්, නාපල 066 2246298 077 3554943 066-2246298 

11. මසගොඩසවල මයා, ප්රාසශියය සකකම්, 
රත්සත්ොට. 

066 2220578 071 4121589 066-2055087 

 

ආපදා ස්ෙය දේශස්ේවා නිළධාරීන් 

 

ගරු ආණ්ඩුකාර තුමි දේශේ කාර් ාල   
 අනු 
අංක 

යෙ ො  යතුර කතපිය  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1  ආණ්ඩුකාරවර 
සනො 06, මාලිගා ාතුරස්රය, 
මහනුවර 

081-2232498   081-2201087 

      

ගරු පාර්කතදේශම්න්තු ෙැතිච ඇෙතිචවරුන් 
 අනු 
අංක 

යෙ කතපිය  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ගරු වස්න්ත් අලුවිහාසර් මහත්ා. 
කෘෂිකර්ම රාජ අමාත්. 

aluvihare_w@parliment.lk 
875. අලුවිහාරය.මාත්සක  066-2222974 0777-808598 066-2222975 

2 

ගරු ලකකථමන් වස්න්ත් සපසර්රා 
මහත්ා. වැවිලි කර්මාන්ත් 
නිසයෝජ අමාත්. 
perera_l@parliment.lk 

අාංක.42. මම්.සී පාර, 
මාත්සක   

066-2224022 0777-412885 066-2224002 

අනු අංක යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

01 මාත්සක. 066 2222733 071 4793236 066-2222238 

02 පකුසවල. 066 2244207  066-2243000 

03 යටවත්ත් 066 2221888 077 5418502 066-2221632 

04 පකසකසපොල 066 2247238 071 3506861 066-2247223 

05 ගසකසවල 066 2289308 077 2414578 066-2289303 

06  දඹුකල 066 2284788 071 0331800 066-2284738 

07 අඹන්ගඟසකෝරසක. 066 2255365 077 6507107 066-2057683 

08. විකගමුව 066 2250039 071 0453324 066-2250039 

09. ලේගල 066 2275038 0718261977 066-2275200 

10 නාපල 066 2246298 078 3820269 066-2246298 

11. රත්සත්ොට. 066 2220578 071 8396238 066-2055087 



258 
 

3 ගරු රාංජිත් අලුවිහාසර් මහත්ා 
අාංක. 883, අලුවිහාරය, 
මාත්සක 

066-2233804 0777-843566 066-2233804 

4 
ගරු සරෝහිණී කුමාරි විසේරත්න 

මහත්මිය.rohini_wk@parlimen
t.lk 

කම්ිමඅඩිය, කයිකාවල, 
මාත්සක  

066-2255400 077-3415003 066-2255400 

5 
ගරු ජනක බණ්ඩාර 
සත්න්නසකෝන් මහත්ා. 

tennakoon_j@parliment.lk 
"රන්ගිරි", යාපාගම, දඹුකල  066-2285190 

077-7738123 
077-7709225 

066-2285190 

      

  

 

 

    

ගරු පළාත් ස්භා ෙැතිච ඇෙතිචවරුන් 
         

 අනු 
අංක 

යෙ කතපිය  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ගරු ස්රත් ඒකනායක මැතිතුමා - 
ප්රධ්ාන අමාත් 

ප්රධ්ාන අමාත් කාර්යාලය, 
පළාත් ස්ාා ස්ාංීමර්ණය, 
පකසලකැසක,කුණ්ඩස්ාසක 

081-2237671 0777-813222 081-2237671 

2 
ගරු මක.ඩී නිමලසිරි මහත්ා - 
ස්ාාපති 

දඹුකල පාර, ගදේශමදේශවල 066-2289273 
077-4174244 
075-9174244 

066-2289273 

3 
ගරු බී.මස්ථ.බී යාසකගම මහත්ා. 
සස්ෞඛ් අමාත් 

"ගාංගා" ,සදොඹසවල 
,මහසවල 

066-2220194  
081-2202355 

077-3699982 081-2238141 

4 
ගරු ප්රමිත් බණිඩාර 
සත්න්නසකෝන් මහත්ා.කර්මාන්ත් 
අමාත් 

"රන්ගිරි", යාපාගම, දඹුකල 066-2285190 077-3333777 081-2387374 

5 ගරු ඩබ්.මම් යස්මාන මහත්ා 
185/1, කූිමයන්සගොඩ 

පාර,මාත්සක 
066-2222628 077-7806504   

6 ගරු පරාක්රම දිස්ානායක මහත්ා 
සනො 147, මම්.සී 
පාර,මාත්සක 

066-2224685 071-6396797   

7 ගරු මුත්තුස්ාමි සිවඥානම් මහත්ා 
සනො 276, සකලින් ීමදිය, 
මාත්සක 

066-2223357 071-8568866 066-2223357 

8 ගරු චින්ත්න ඒකනායක මහත්ා 
සනො 33/21,මකවත්ත් 
පාර,මාත්සක 

066-2231585 
077-9971955 
077-3713600 

  

9 
ගරු මච්.මම්.යූ.ජී තිලක බණ්ඩාර 
මහත්ා 

51/ඒ,ඇලහැර පාර, 
සකෝනගහසවල, නාපල 

066-3007531 077-3913972   

10 ගරු ටී.ඩබ්.ඩී ජයතිස්ථස් මහත්ා ජය නිවස්, රත්සත්ොට 066-2255356 077-2622529   

11 
ගරු ඊ.මම්.ආර් බණ්ඩාරනායක 
මහත්ා 

සනො 146, නාසගොකල පාර, 
මාත්සක 

066-3060682 071-8077444 066-2222661 

12 ගරු ඒ.මච්.මම්.ඉබ්රහිම් මහත්ා 
පර්සියන් 
මාවත්,පරගහසවල,පකුසව
ල,මාත්සක 

066-2051122 077-6743676   

13 
ගරු තිස්ථස් බණ්ඩාර සහේරත් 
මහත්ා 

සනො 09,නගර ස්ාා 
නිවාස්,දඹුකල 

066-2285112 
076-6352037  
072-6067462 

066-2285112 
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ෙෙ යගර ස්භා 

1 ො දේශම ෙෙ යගර ස්භාව 

යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

සමොසහොමඩ් හිකමි 

මහත්ා,ගරු නගරාධිපති  

066-
2222276/   
066-2234299 

077-3223333 066-2223093 

අමිල නවරත්න මයා, 
නාගරික සකොමස්ාරිස්ථ 

066-2222274 071-7039091 066-2223093 

2 දඹුමල ෙෙ යගර ස්භාව 

ගරු නගරාධිපති  066-2285275   066-2284400 

ආත්මා ඩී ජයරත්න මිය 

,නාගරික සකොමස්ාරිස්ථ 
066-2284400 071-8211870 066-2283400 

 
 
 

ප්රාදේශීය  ස්භා 

1  ො දේශම 
යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

මච්.මම්.ටී.බී හන්සකන්ද 
මයා.සකකම් 

066-2225724 071-8049722 066-2220238 

2    වත්  
ඩී.මම් ලලිත්ා සස්ෝමාවතී 
මිය.සකකම් 

066-2247275 
066-2221375 

077-6360841 066-2247275 

3 රත්දේශ ො  
ආර්.මක ජයවර්ධ්න 
මිය.සකකම් 

066-2255601 
066-2255274 

071-4425968 06-22255275 

4 පකුදේශවල යූ.අසබ්රත්න මිය.සකකම් 066-2244270 077-2569805 066-2243592 

5 පමදේශමදේශපොල 
යූ.මච්.ආර්.සක කර්සකොටුව 
මිය.සකකම් 

066-2247453 075-0427642 066-2247208 

6  ගදේශමදේශවල 
මච්.නිමක ගුණවර්ධ්න 

මයා,සකකම් 
066-2289275 
066-2289219 

071-8099528 066-2289219 

7  දඹුමල 
බී.මම්.මම් බාලසූරිය 
මිය.සකකම් 

066-
2284775/066
-2285143 

075-9005707 066-2285143 

8 යාපල 
පී.ජී මාලනී 

සස්නවිරත්න,සකකම් 
066-2246275 071-6275999 066-2246275 

9 අඹන්ගගදේශකෝරදේශම 
සක.ජී ාන්්රසිරි 

මයා,සකකම් 
066-5671623 071-5515957 066-2054060 

10 ලේගල පමදේශමගෙ 
සක.ජී ඉන්්රානි කුමාරි 

මිය,සකකම් 
066-2275075 071-8024287 066-2275075 

11  විමගමුව 
ටී.ජී අමිල විසේරත්න 

මයා,සකකම් 
066-2250075 071-4471367 066-2250075 
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වය ස්ංර්වෂණ දේශදපාර් දේශම්න්තුව 

දිස්ා වය කාර් ාල , ො දේශම 

 

විදුත්  ැපැම කතපිය :- dfomat@yahoo.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2222138 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 මස්ථ.පී පාලමකුඹුර මයා.දිස්ා වන නිලධ්ාරී 066-2224660 077-6641195 066-2222138 

2 
මස්ථ.ජී සුනික රාංජිත් මයා.ස්හකාර දිස්ා 
වන නිලධ්ාරී 

066-2222138 071-8273328 066-2222138 

3 අජත් කුසර් මයා,වන පාලක 066-2222138 071-8153133 066-2222138 

 

අඩවි වය කාර් ාල  - ො දේශම 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.මම්.සක.ආර් ඉලුකකුඹුර,අඩවි වන 
නිලධ්ාරී 

066-2221146 071-8064842   

 

අඩවි වය කාර් ාල  - විමගමුව 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 

ආර්.ඒ.ඩී.ඩී.ස්මරනායක මයා, පදාන 
ාාරකරු,වස්ථගමුව ජාතික පදානය, වන 
ජීවි ස්ාංරකකණ සදපාර්ත්සම්න්තුව, 
විකගමුව  

066 -2222138 071-4467122 066-3669046 

 

අඩවි වය කාර් ාල  - යාපල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 මස්ථ.බී.ජයසුන්දර මයා,අඩවි වන නිලධ්ාරි 066-2246231 071-8155662 066-2246231 

 

අඩවි වය කාර් ාල  -ලේගල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.මම්.දිස්ානායක මයා,අඩවි වන 
නිලධ්ාරි 

066-2275006 071-6583996 066-2275006 
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අඩවි වය කාර් ාල  -යකමස්ථ 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.මස්ථ.ඩබ්.පී.බණ්ඩාර මයා,අඩවි වන 
නිලධ්ාරි 

066-3682454 071-8324841   

 

දැව පරී්වෂණ ෙධයස්ථාාය  -  දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.සක.ඩී.ධ්ර්මරත්න මයා,අඩවි වන 
නිලධ්ාරි 

066-2284773 071-4394385   

 

වයජීවී ස්ංර්වෂණ දේශදපාර් දේශම්න්තුව, කළාප කාර් ාල , සී -10, යවයගර , දේශපොදේශලොන්යරුව 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩබ්.ඩී.මම්.සේ වික්රමසිාංහ මයා ,ස්හකාර 
අධ්කක 

 027-2222262 071-4407900   

 

වස්ථගමුව ජාතිචක පදයාය ආවයජීවී ස්ංර්වෂණ දේශදපාර් දේශම්න්තුව,ෙදුන්ගමුව,ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-wasgamuwa1938@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-3669046 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.ඒ.ඩී.ඩී.ඩී.ස්මරනායක,පදාන 
ාාරකරු 

  071-4467122 066-3669046 

 

වාරිොර්ග ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල  -  තම්.සී. පාර, ො දේශම. 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මන්.පී සකොස්ථවත්ත් මිය, වාරිමාර්ග 
ඉාංජිසන්රු 

066-2222356 071-4958450 066-2222356 
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වාරිොර්ග ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල  - කුරුණෑගල පාර, දඹුමල  

විදුත්  ැපැම කතපිය :-zedambulla@yahoo.com  

ප්රධාය දුරකාය අංක : 066-2284835 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මච්.මම්.යූ.බී.සහේරත් මයා.වාරිමාර්ග 
ඉාංජිසන්රු. 066-2284835 071-4099884 066-2284478 

 

දිස්ථත්රි්ව කම්කරු කාර් ාල  -ො දේශම  

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2222472 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
අනුර සහේවාපතිරණ මයා, ස්හකාර 
කම්කරු සකොමස්ාරිස්ථ 

066-2222472 714395133 066-2222472 

 

කම්කරු කාර් ාල ,යාපල  

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2246335 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මම්.ජී සස්ෝමතිලක බණ්ඩා,සජකථඨ 
කම්කරු නිලධ්ාරී 

066-2246335 071-4483082 066-2246335 

 

 

වෘත්ීර  පුහුම් ෙධයස්ථාාය ො කාර්මික විදයාල. 

ජාතිචක ආධුනිකත්ව ස්ෙ කාර්මික පුහුම් කිරීම් අධිකාරි , දිස්ථත්රි්ව කාර් ාල , අංක11, පන්ස්ල පාර, 

ෙණ්දණ්ඩාදේශවල, ො දේශම. 

 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-matale_naita@yahoo.com  

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2223173 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
පර්ක කරුණාරත්න මයා, දිස්ථත්රික 
කළමණාකරු 

066-2223173 714562623 066-2223173 
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ශ්රී  ලංකා වෘත්ීර  පුහුම් අධිකාරි , දිස්ථත්රි්ව කාර් ාල , ඉයාෙළුව, දඹුමල 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-dvtmatale@dta.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2286683 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ජී.මක.ඒ.පීරිස්ථ මහත්ා,               ස්හකාර 
අධ්කක 

066-2286683  071-0318742  066-2289983 

 

 

කාර්මික විදයාල   - තම්.සී.පාර, ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-tcmatale@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 0662224196 
 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඊ.ඒ.මන්.ඩී මදිරිසිාංහ මයා.  විදුහකපති 066-3063031 071-4425791 066-2054793 

2 මම්.ජී.මස්ථ.බී සහේරත් මයා. සකඛ්කාධිකාරී 066-2054753 071-3994031 066-2054793 

 

කාර්මික විදයාල  - දඹුමල 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-tcdambulla@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2284713 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 පී.ජී.ගුණරත්න බණ්ඩා.         විදුහකපති 066-2284713 071-6282766 066-2284713 

2 
මන්.අයි.සක.නිශථශාංක. වෘත්තීය 
මාර්සගෝපසශශන නිලධ්ාරි 

066-2284885 071-4418035 066-2284885 

 

ශ්රී  ලංකා ජාතිචක දේශ ොවුන් දේශස්ේයාංක  

අරංගල, යාපල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
සක.මම්.මස්ථ ජයසස්ේකර මයා, 
මධ්ස්ථාානාධිපති 

066-2246204 071-6901478 066-2246204 
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ඉයාෙළුව, දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩබ්.ීම.සී.මස්ථ සුරසිාංහ මයා. 
මධ්ස්ථාානාධිපති 

066-2286177 075-9675007 066-2286177 

 

ජාතිචක දේශගොඩයැගිකත පර්දේශේෂණ ස්ංවිධාය , විදුෙම දේශපදේශදස්, ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2226675 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මම්.යූ.සී.යූ.බී සමොසර්මඩ මයා, සේකථඨ භූ 
විදාඥ, ස්ථාාන ාාර නිලධ්ාරී. 

066-2246094 071-5362512 066-2246094 

 

 ැපැම දේශදපාර් දේශම්න්තුව 

 ැපැම අධිකාරී කාර් ාල ,ො දේශම 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.මස්ථ.බී ඉලාංගම්තිලක මයා,ප්රාසශීයය 
ත්ැපැක අධිකාරී 

066-2222255 071-8138028 066-2224604 

 

දුම්රි  ස්ථාාය , ො දේශම 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ජී.මස්ථ.වික්රමතිලක මයා, දුම්රිය 
ස්ථාානාධිපති. 

066-2222271 071-8049963 066-2284713 

 

දේශීය  ආදා ම් ප්රාදේශීය  කාර් ාල ,දඹුමල. 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-jayasekara.ldr@ird.gov.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2283653 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1  මක.ඩී.ආර් ජයසස්ේකර මයා,සකොමස්ාරිස්ථ 066-2283652 077-3513663 066-2283653 
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විදේශකේෂි  ආර්ථික ෙධයස්ථාාය  දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ක්රිස්ථටි විසේරත්න මයා,කළමනාකරු 066-2285448 071-4459505 066-2285181 

 

ර්රා විදා පළාත් කාර්යාලය, අාංක 17 අනගාරික ධ්ර්මපාල මාවත්,මහනුවර 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මන්.බී කරවිගහාංග මහත්ා, ප්රාසශීයය 
ගසේකක 

081-2222336 071-8155726   

 

දිස්ථත්රි්ව ඉඩම් ප්රතිචස්ංස්ථකරණ බල ෙණ්ඩල  

දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල පරිශ්ර ,ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2232357 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ජී.සී ඉඹුකළිටිය මයා.අධ්කකක 066-2232357 071-8130730 066-2232357 

2 
ඒ.ආර්.මම් ළස්තමැණිසක මිය,මාණ්ඩලික 

ස්හකාර 
මම 071-6397002   

 

දේශපොම ස්ංවර්ධය ෙණ්ඩල  

ප්රාදේශීය  කාර් ාල ,දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ , ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2222047 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-ccb.matale@gmail.com 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.ඒ.පී.මහලාක මයා. ප්රාසශීයය 
කළමණාකරු 

066-2222047 077-6904925 066-2222047 

2 
මම්.ආර්.මස්ථ.නන්මදිරි. වාප්ත් 
නිලධ්ාරි,වාප්ත් නිලධ්ාරි 

066-2222047 077-6904927 
  

3 
මස්ථ.හසර්න්්රන් මයා. සගොවිපල ස්ැලසුම් 
නිලධ්ාරි 

066-2222047 077-6904926 
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කෘෂිකාර්මික ො දේශගොවිජය ර්වෂණ ෙණ්ඩල  

දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ  , ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2223204 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-ml@aib.lk 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මම්.ආර්.මම් කමීය ර්, දිස්ථත්රික ස්හකාර 
අධ්කක 

066-2223204 071-5338469 066-2223204 

 

ලංකා විදුකතබල ෙණ්ඩල  - ො දේශම 

අංක 37,ලං.වී.ෙ, යාදේශගොමල පාර, ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-cematale@ceb.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2222746 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 සක.ක්රිකථණමූර්ති ,ප්රධ්ාන ඉාංජිසන්රු 066-2222745 071-4215533 066-2224505 

 

ො දේශම පාරිදේශභෝගික දේශස්ේවා ෙධයස්ථාාය  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඩී.මම්.සී.ඩී.බී දිස්ානායක,විදුලි අධිකාරි 
066-2222470 
066-4928167 

714514815  

 

ප්රාදේශීය  යඩත්තු කකක  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 මස්ථ.සක ඉලාංගසකෝන්,විදුලි අධිකාරි 066-4928184 071-4215595  

 

රත්දේශ ො  පාරිදේශභෝගික දේශස්ේවා ෙධයස්ථාාය  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඩී.මඒ.මස්ථ.මස්ථ සිකවා,විදුලි අධිකාරි 
066-2054370 
066-2053400 

071-8013157  
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දඹුමල විදුකත ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ගිහාන් සපොරවකආරච්චි මයා.විදුලි 
ඉාංජිසන්රු 

066-2283442 071-3183582  

 

යාපල පාරිදේශභෝගික දේශස්ේවා  ෙධයස්ථාාය  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ස්ාලිය ස්දරුවන් මයා,විදුලි අධිකාරී 066-2246221 071-5354004  

 

පමදේශමදේශපොල පාරිදේශභෝගික දේශස්ේවා ෙධයස්ථාාය  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඩී.මම්.ඩී.මස්ථ දිස්ානායක.විදුලි අධිකාරී 
066-2247719 
066-2228183 

071-5354010  

 

දඹුමල පාරිදේශභෝගික දේශස්ේවා  ෙධයස්ථාාය  

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඩී.පී.මම්.ඩී ජයසුන්දර, විදුලි අධිකාරී 
066-2283099 
066-4928186 

071-5354015  

 

ජලස්ම්පාදය ො ජලාපවෙය ෙණ්ඩල  

දිස්ථත්රි්ව ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල ,ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2231112 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩී.මම්.සී.ආර්. අසබ්සිාංහ මයා,දිස්ථත්රික 
ඉාංජිසන්රු 

066-2231905 077-3629121   

2 මම්.මම් මහින්ද කුමාර මයා,වැඩාාර නිලධ්ාරී 066-2222323 071-8024025   

 

දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ටී.පී.බී වික්රමසිාංහ මයා,වැඩාාර නිළධ්ාරී 066-2284612 072-3579790  
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පඩ ැන්ය 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඒ.බී රත්නායක මයා,වැඩාාර නිළධ්ාරී 066-2244742 071-4483136  

 

ජල පවිත්රාගාර - ඔ පෙළ 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
සේ.මම්.ටී.මන්,බී ජයසිාංහ මයා,වැඩාාර 
නිළධ්ාරී 

066-2222096 071-8024038  

 

යාපල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.මම් බණ්ඩාරනායක මයා,වැඩාාර 
නිළධ්ාරී 

066-2246201 071-4488049  

 

ශ්රී  ලංකා දේශ කත දේශකොම් - ප්රාදේශීය  දේශ කතදේශකොම් කාර් ාල , ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2222231 

අනු 

අංක 
යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 මච්.ඩී අත්පත්තු මයා,කළමණාකරු 066-2222231 071-4124708 066-2223100 

2 
මච්.ඒ.ආර් අසස්ෝක මයා, 
ඉන්ජිසන්රු(service assuarance)බාහිර 
සරෝපණ නඩත්තු කාර්යාලය. 

066-2234444 071-5342081 066-2231599 

3 
පර්ලි ලියනසේ මිය, සේකථඨ විධ්ායක 
ස්හකාර කලමණාකරු - අසලවි 

066-2222232 071-4716857 066-2223100 

4 
බී.ජී.ස්මරසිාංහ මයා, සජකථඨ ස්හකාර 
කළමණාකරු -අසලවි 

066-2233060 071-8726945 066-2223100 

5 
මච්.සක සුනික මයා,සජකථඨ ස්හකාර 
කළමණාකරු, සටලිසකොප් කාර්යාලය- 
දඹුකල 

066-2283666 071-4421183 
  

 

ශ්රී  ලංකා ගෙයාගෙය ෙණ්ඩල .ශ්රී  ලංගෙ ඩිදේශපෝව, ො දේශම. 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩබ්.මම් ආනන්ද මයා, ඩිසපෝ 
කළමනාකරු 

066-2222545 
066-2222281 

077-1057060 
066-2222545 
066-2222281 
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ශ්රී  ලංකා ගෙයාගෙය ෙණ්ඩල ,ශ්රී  ලංගෙ ඩිදේශපෝව, දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.මම්.නවරත්න මයා, ඩිසපෝ 
කළමනාකරු 

066-2284781 077-1057920 066-2284781 

 

ලංකා කාර්මික ස්ංවර්ධය ෙණ්ඩල  ,අංක 02, පපාකත දේශපදේශදස් ,විොර පාර,ො දේශම. 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-idbmatale@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2223160 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
 ලලිත් ගුණසස්ේකර මයා,නිසයෝජ 
අධ්කක 

066-2223160 0777-956550 066-2223160 

 

ජාතිචක නිවාස් ස්ංවර්ධය අධිකාරි ,දිස්ථත්රි්ව කාර් ාල ,දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ ,ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2222134 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-dmmatale@nhda.lk , dmmatale@gmail.com 

 

අනු 

අංක 
යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මන්.මම්.ජී.නවරත්න මිය,දිස්ථත්රික 
කළමණාධිකාරිණී 

066-2222134 071-8197431 066-2222134 

 

ජාතිචක ජලජීවි ො වගා ස්ංවර්ධය අධිකාරි ,දිස්ථත්රි්ව ජල ජීවී වගා ස්ංවර්ධය ෙධයස්ථාාය ,දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 දිස්ථත්රක වාප්ති නිලධ්ාරී/අධ්කක 066-2284764   

 

ොර්ග ස්ංවර්ධය අධිකාරි , ප්රධාය ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල  

ෙමවත්  පාර ,ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-cematal@rda.gov.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2222009 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩී.මන්.මක.සක.ගන්සනෝරුව ,ප්රධ්ාන 
ඉාංජිසන්රු 

066-2222009 071-4459320 066-2222009 

 

 

mailto:dmmatale@gmail.com
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ොර්ග ස්ංවර්ධය අධිකාරි , විධා ක ඉංජිදේශන්රු කාර් ාල  

ො දේශමආයාලන්ද 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-eematal@rda.gov.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2222557/066-2246109 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ටී.ජී වික්රමසූරිය, විධ්ායක ඉාංජිසන්රු 066-2222557 071-4484103 066-2222557 

2 
ආර්.මම්.පී රත්නායක, විධ්ායක 
ඉාංජිසන්රු 

066-2246109 071-4859264 066-2246109 

 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-nu@ngja.gov.lk 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2246094 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
සක.ඒ.පී.සී කිණිගම මයා, ක්රියාත්මක හා 
ප්රාසශීයය ස්ාංවර්ධ්න. 

066-2246094 071-5362512 066-2246094 

 

 

කුඩා දේශත්වතු ස්ංවර්ධය අධිකාරි , දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ , ො දේශම 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඩබ්.සේ.ඩබ් අරසේසපොල මයා, සත් 
පරීකකක. 

066-2246094 071-5362512 066-2246094 

 

ෙධයෙ පරිස්ර අධිකාරි ,ො දේශම දිස්ථත්රි්ව කාර් ාල ,ෙමවත්  පාර,ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2231205 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-eeamatale@gmail.com 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 මම්.මම්.ඒ.අයි.ජානක,ස්හකාර අධ්කක 066-2231265 071-8188661 066-2231205 

2 
ජී.මක.සර්ණුකා ර්කථපකුමාරි,සජකඨ 
පරිස්ර නිලධ්ාරි 066-7877277 071-0164655 

066-2231205 
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පාරිදේශභෝගික ක යුතු පිළිබඳ අධිකාරි  

දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ , ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-caamateed@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2230959 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඒ.මම්.සේ ස්මන්ත් මයා 066-7755455 077-1088901 066-7755455 

 

සුරාබදු අධිකාරි කාර් ාල  

දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල ස්ංකීර්ණ  ,ො දේශම 

 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2234351 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 ඒ.බී.අසබ්සකෝන් මහත්ා,සුරාබදු අධිකාරි 066-2234351   066-2234351 

 

සුරාබදු ස්ථාාය  - ො දේශම 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2233542 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.සී.ඒ.මච්.පී.ලියනසේ මයා,ප්රධ්ාන 
සුරාබදු ස්මානාධිපති 

066-2233542 071-6860141 066-2234351 

 

ශ්රී  ලංකා ෙෙවැකත අධිකාරි  දේශබොව ැන්ය - යාපල 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2246282 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-Bowatennamasl@gmai.com 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මච්.මම්.මක.ආර්.සහේරත් මයා,නිසයෝජ 
අධ්කක (විදුලි) කාර්ය ාාර ඉාංජිසන්රු 

066-2246282 071-4401896 066-2246283 

 

දේශන්වාසික වයාපාර කළෙයාකාර කාර් ාල  - ශ්රී  ලංකා ෙෙවැකත අධිකාරි ,හුරුළුවැව කළාප , පැමවැෙැර,දඹුමල 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-rpmhfch1@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 0662285140 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ආර්.බී සිරිසස්ේන මයා,සන්වාසික වාපාර 

කළමනාකාර 
066-2285140 077-3028751 066-2284377 

2 
නිරක කරුණාතිලක මයා,සන්වාසික 

වාපාර කළමනාකාර 
066-2285140 077-5430944 066-2284377 



272 
 

දේශන්වාසික කළෙයාකරණ කාර් ාල  - දේශීවහූව 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
පී.ඒ.සප්රේමසිරි මයා,සන්වාසික වාපාර 

කළමණාකරු 
066-2287425 071-8101553 066-2287425 

 

යාගරික ස්ංවර්ධය අධිකාරි , ගම්පදාව ,දඹුමල 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2283422 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 අධ්කකක 066-2283422   066-2283422 

 

දේශෙොරගෙකන්ද -කළුග  ස්ංවර්ධය වයාපෘතිච , ෙෙවැකත ස්ංවර්ධය ො පරිස්ර අො යාංක , ශ්රී  ලංකා ෙෙවැකත 

අධිකාරි , දේශෙොරගෙකන්ද,  ලාදේශගොඩ ෙංදි . 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-moragahakanda@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-205309 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඉාංජි. ආර්.බී සත්න්නසකෝන් මයා, 
වාපෘති අධ්කක 

066-2053601 071-6479439 066-2053606 

2 
ඉාංජි. ඩී.බී විජයරත්න මයා, නිසයෝජ 
වාපෘති අධ්කක 

066-2053603 071-8158721   

3 
ඉාංජි. ටී.පී.සක විමලරත්න මයා, ප්රධ්ාන 
ප්රස්ම්පාදන ඉාංජිසන්රු 

066-3007870 077-7225674   

4 
මම්.මම් අමරසූරිය මයා,නිසයෝජ 
වාපෘති අධ්කක(පහළ නිම්න 
ස්ාංවර්ධ්න) 

066-3062086 071-8422505   

5 
ආර්.මම්.මම් රණසිාංහ මයා,නිසයෝජ 
වාපෘති අධ්කක(ඉඩම් අත්පත් 
කරගැනීම් හා නැවත් පදිාංචි කිරීම්) 

066-2053608 071-8501373   

6 
ඒ.මම් ජයවර්ධ්න මයා,නිසයෝජ වාපෘති 
අධ්කක(පරිස්ර) 

066-2053607 077-2093629   

7 
ආර්.පී ජයතිලක මයා,නිසයෝජ වාපෘති 
අධ්කක 

066-2053605 072-6531111   

8 
ඉාංජි,ඊ.සක.ඩී සත්න්නසකෝන් මයා,ප්රධ්ාන 
සන්වාසික ඉාංජිසන්රු(පහල නිම්න 
ස්ාංවර්ධ්න) 

066-3062087 071-8126937   

9 
ඉාංජි ඩබ්.ඒ.පී.පී.සක.ීමරතුාංග මයා,ප්රධ්ාන 
සන්වාසික ඉාංජිසන්රු(මැදිරිගිරිය) 

  071-1844474   

10 
ඉාංජි ජී.මස්ථ බණ්ඩාර මයා,සන්වාසික 

ඉාංජිසන්රු(මූලික වැඩ-සමොරගහකන්ද) 
066-2053616 077-5382305   
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11 
ආර්.මඒ ාන්්රතිලක මයා,සන්වාසික 

ඉාංජිසන්රු(කළුගඟ -වම්ඉවුර) 
066-3682172 071-8324778   

12 
ඉාංජි සේ.ආර්.සේ සස්නවිරත්න 

මයා,සන්වාසික ඉාංජිසන්රු(කළුගඟ -

දකුණු ඉවුරු) 
066-3682736 071-4459561   

13 
ඉාංජි. ආර්.මම්.සී.සක රාජකරුණා 

මයා,සන්වාසික ඉාංජිසන්රු (ත්ත්වපාලක) 
066-2053602 077-3903221   

14 
ඉාංජි ආර්.ඩී.මම්.ඒ.මස්ථ ජුනියස්ථ 

මයා,සන්වාසික ඉාංජිසන්රු(මැදිරිගිරිය) 
  077-8128454   

 

ශ්රී  ලංකා කජු ස්ංස්ථාාව 

ප්රාදේශීය  කාර් ාල .දේශයො 138, පඩුදේශදනි ,යාලන්ද 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මන්.සක ජයවර්ධ්න මයා,ප්රාසශීයය 
කළමණාකරු 

066-2249164 071-4481505 066-2249164 

 

දේශපොදේශෙොර ස්ොගෙ - සිආස් ලංකා දේශපොදේශෙොර ස්ොගෙ, දිස්ථත්රි්ව දේශ ොග ගබඩාව, දේශකොදේශෙොඹිකත දේශවල, ො දේශම 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
පී.ජී.සක රාජපකක,              දිස්ථත්රික 
අසලවි විධ්ායක 

066-2223081 0777-389320 066-2223081 

 

රාජය දැව ස්ංස්ථාාව,කළුදෑවල,ො දේශම. 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.මම්.මස්ථ.නවාස්ථ මයා,  ස්හකාර 
ප්රාසශීයය කළමනාකරු.  

066-2230567 077-7147002  

 

රාජය දැව ස්ංස්ථාාව,දඹුමල. 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
සක.මම්.කළිලරත්න මයා,ස්හකාර 
ප්රාසශීයය කළමනාකරු.  

066-2283372 077-2862660  
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ජාතිචක  රුණ දේශස්ේවා ස්භාව. 

දිස්ථත්රි්ව කාර් ාල ,දිස්ථත්රි්ව දේශමකම් කාර් ාල පරිශ්ර ,ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-mataleyouthoffice@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2222004 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1  මක.සක රත්නායක,ස්හකාර අධ්කක 066-2222004 071-7677467 066-2222004 

2 
ඊ.මම්.ළි.ඩබ්.ආර්.බී නුගළිටිය,දිස්ථත්රික 
ත්රුණසස්ේවා නිලධ්ාරී මම 071-8003191 මම 

3 

ආසිරි පපසස්ේන,නිස්ථසකෝ 
ස්ාමානාධිකාරී/ වෘත්තීය 
මාර්සගෝපසශශන නිලධ්ාරී මම 071-6161642 මම 

 

ජාතිචක  රුණ දේශස්ේවා ස්භාව, පරිඝණක පුහුම් ෙධයස්ථාාය , ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල ,යාපල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
මන්.ඩබ්.ජී.ඩී අසබ්සස්ේකර මයා, 
මධ්ස්ථාාන ාාර නිලධ්ාරී 

066-2246611 071-15896399  

 

ජාතිචක  රුණ දේශස්ේවා ස්භාව, ස්ථවිස්ථ පුහුම් ෙධයස්ථාාය , ඉයාෙළුව,දඹුමල 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 සුනික රණසිාංහ මයා,     ස්හකාර අධ්කක 066-2286839 071-8187744 066-2286839 

2 
ඊ.මම්.තිලක ධ්ර්මකිර්ති මයා,    දිස්ථත්රික 
ත්රුණ සස්ේවා නිලධ්ාරී 

066-2286839 071-6518533 066-2286839 

 

කලාප අධයාපය කාර් ාල - ො දේශම 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-dir.edu.matale@gmail.com 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
වයි.මම්.මම්.මස්ථ.යාපා මයා,කලාප 
අධ්ාපන අධ්කක        

066-3925238 071-4347375 066-2222380 

2 
ඒ.සජයප්රගාකථ මයා, අතිසර්ක කලාප 
අධ්ාපන අධ්කක        

066-2222333 077-9690470 066-2222380 

3 
ඩබ්.මම්.පී.මන්.විසේසූරිය 
මයා,ස්.අ.අ(පාලන) 

066-2222333 071-4641760 066-2222380 

4 
ආර්.සක බණ්ඩාරනායක  මයා, ස්.අ.අ 
(ස්ාංවර්ධ්න) 

066-2222333 071-8290829 066-2222380 

5 ඩබ්.මම් කහකල මිය, ස්.අ.අ(පාලන) 066-2224463 071-2332971 066-2222380 

6 මක.මන්.සී ප්රදීප් මයා,නි.අ.අ(මූල) 066-2222216 072-2902927 066-2222216 
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කලාප අධයාපය කාර් ාල - ගදේශමදේශවල 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-zeogalewela@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2289303 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
ඒ.මක.මම්.ස්ාරුඩීන් මහත්ා, ,කලාප 
අධ්ාපන අධ්කක        

066-2289303 071-8313671 066-2288060 

2 
ටී.මන් සහට්ටිආරච්චි මිය,ස්හකාර 
අධ්ාපන අධ්කක 

066-2289303 071-8124940   

3 
ඩබ්.මම්.ආර්.ජී ගුණතිලක මයා.ස්හකාර 
අධ්ාපන අධ්කක 

066-2289303 071-0845653   

4 
සක.මච්.මන් ප්රියදර්ශණ මයා.ස්හකාර 
අධ්ාපන අධ්කක 

066-2289303 071-8162357   

5 
වයි.මම්.ඩබ් දිස්ානායක මිය.ස්හකාර 
අධ්ාපන අධ්කක 

066-2289303 077-8085542   

6 
ජීවා කළුආරච්චි මිය.ස්හකාර අධ්ාපන 
අධ්කක 

066-2289303 071-4451014   

7 
පී.ජී සප්රේමරත්න සමය.ස්හකාර අධ්ාපන 
අධ්කක 

066-2289303 071-4252739   

8 
සක.යූ අලවත්සත්ගම මිය.ස්හකාර 
අධ්ාපන අධ්කක 

066-2289313 077-6439945   

 

 

 

කලාප අධයාපය කාර් ාල -යාපල 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-planfuturenau@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :- 066-2246103 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
 මච්.මම්.සක.සේ.ඒ.බණ්ඩාර මයා, කලාප 
අධ්ාපන අධ්කක   

066-2246103 071-8550288 066-2246103 

2 
 මක.ආර්.මම් සස්ේනාරත්න මිය,ස්.අ.අ - 
පාලන(ඉාංග්රීසි)  

066-2246103 071-8679267   

3 
 ඩී.බී ඒකනායක 
මයා.නික.අ.අ/සකො.අ.අ(අඹන්ගඟ)  

066-2246103 071-8241858   

4 
 ඒ.ජී.සක.බී අලුත්සගදර මයා.සකො.අ.අ 
(නාපල)  

066-2246103 077-5170330   

5 
 පී.ප්රකාශථ මයා,සකො.සකො.අ.අ(සදමළ 
මාධ්)  

066-2246103 077-7310617   

6 
 සී.ජී.ඒ.මස්ථ.මන් විසේරත්න 
මිය.ස්.අ.අ(ස්ැලසුම්)  

066-2246103 071-4459425   

7 
 ම.මම්.බී.ගුණරත්නමැණිසක මිය, 
ස්.අ.අ.(පාලන11/සස්ෞන්දර්ය)  

066-2246103 071-8133239   
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8 
 ඒ.ඩී බණ්ඩාරනායක 
මයා,ස්.අ.අ(ස්ාංවර්ධ්න /ප්රාාමික)  

066-2246103 071-8487080   

9 
 ජී.ජී විසේන්්ර මයා.ස්.අ.අ (විසශේක 
අදාපනය)  

066-2246103 077-1232032   

10 
 අයි.යූ ීමරවර්ණ 
මිය,ස්.අ.අ(ස්ාංවර්ධ්න11/ගණිත්ය)  

066-2246103 071-9666267   

11 
 මච්.මච්. පතිරණ මිය,ස්.අ.අ(ශාරීරික 
අධ්ාපනය)  

066-2246103 071-4998125   

12  ජී.පී.පී ජයලත් මිය,නි.අ.අ.(මුදක)  066-2246103 076-7631510   

 

කලාප අධයාපය කාර් ාල - විමගමුව 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-planfuturewil@gmail.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2250102 

 

අනු 

අංක 
යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
 ඩබ්.මම්.මච් අලසගොඩ මයා, ,කලාප 
අධ්ාපන අධ්කක               

066-2250102 077-3986105 066-2250054 

2 
 මක.මන්.සී ප්රදීප් මයා, නි.අ.අධ්කක 
(මුදක)  

066-2250102 072-2902927   

3  ඩබ්.ඒ සිරිවර්ධ්න මයා.ස්.අ.අ(පාලන  066-2250102 071-5908389   

4 
 මක.බී.පී.ඩබ් බණ්ඩාරනායක 
මයා.ස්.අ.අ(ස්ාංවර්ධ්න/ප්රාාමික)  

066-2250102 071-7111987   

5 
 ඒ.ආර්.පී මස්ථ.මස්ථ රන්සකොත්සේ 
සමනවිය.ස්.අ.අ.(ස්ාංවර්ධ්න 2)  

066-2250102 071-7127849   

6 
 මම්.ඒ.ඒ.මස්ථ.ඩී කුලරත්න 
සමනවිය.ස්.අ.අ (පාලන2)  

066-2250102 077-8353335   

7 
 වයි.මච්.සේ.ඩබ් සහට්ටිආරච්චි 
මිය.ස්.අ.අ.(ස්ැලසුම් 2)  

066-2250102 077-2314474   

8  පී.පී.බී දස්නායක මයා,ස්.අ.අ  066-2250102 0777-981488   

9 
 සේ.මච්.මස්ථ ජයමහ 
මයා,ස්.අ.අ(ස්ැලසුම්/ඉාංග්රීසි)  

066-2250102 071-8024278   

10 
 මක.ආර්.සක ජයසිාංහ 
මයා,ස්.අ.අ.(සකො.අ.අ./ක්රීඩා)  

066-2250102 071-3590676   

11 
 මම්.මම්.මස්ථ අමරසිාංහ  
මයා,ස්.අ.අ.(විදා/සනො.අ)  

066-2250102 071-3590676   

12 
 ඩබ්.මම් විසේසිාංහ බාංඩා 
මයා.ස්.අ.අ(ජීවන නිර්නත්ා/ර්රවැසි 
අධ්ාපනය)  

066-2250102 072-5966733   

13 
 සක.මම්.ඩබ්.බී. ස්මරනායක මයා.ස්.අ.අ 
(බුශධ් ධ්ර්මය)  

066-2250102 071-0504984   

14  පී.ඒ.ජී අමරසිාංහ මයා.ස්.අ.අ(ගණිත්ය)  066-2250102 071-8372594   

15 
 මන්.සක.ජී ීමරසස්ේකර මයා.ස්.අ.අ 
(වාණිජ)  

066-2250102 072-5274527   

16 
 මන්.සක.ජී.මස්ථ සස්ේනාරත්න මයා.ස්.අ.අ 
(කෘෂිකර්ම)  

066-2250102 071-6860340   
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17  ඒ.ජී.ීමරසිාංහ මයා.ස්.අ.අ(ත්ාකකණ)  066-2250102 071-4459383   

18 
 මස්ථ.ජී.මස්ථ.ජී ගුණවර්ධ්න 
මයා.ස්.අ.අ(ස්මාජ අධ්නය)  

066-2250102 071-4115867   

 
 
 
 

ස්ංවර්ධය  නිලධාරී  
 
01.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - අඹන්ග දේශකෝරදේශළේ 
 

අනු 

අං

ක 

 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 සක. ඩී. නිර්මලා 
රණසිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 077- 9230581    

02 ජනිත් ඉඩම් සගදර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

නාගුලියශද 071- 8247294    

03 යූ. සක. අධිකාරි මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

අලුත්සවල 078- 3903039    

04 වත්ස්ලා කුමාරි 
විසේරත්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

හුණුකැසට් 077- 5407031    

05 මන්. සක. ටී. සරෝෂිණි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

නාරාංසගොකල 077- 9230581    

06 පී. ජී. පපාලි 
ීමරවර්ධ්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

ගම්මඩුව 078- 3450135    

07 වත්ස්ලා කුමාරි 
විසේරත්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

කසලෝඩා 077- 5407031    

08 දහම් සස්සනවිරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

කවුඩාගම්මන 078- 9981183    

09 දහම් සස්සනවිරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

සිරාංගහවත්ත් 078- 9981183    

10 මක. සී. මස්ථ. අමුණුගම 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

පකසකත්ැන්න 078- 3860139    

11 යූ. මම්. පී. මම්. 
පයන්සගොඩ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

තිබ්බටුකනත් 071- 3151801    

12 සක. ඩී. නිර්මලා 
රණසිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

කලුගකත්ැන්න 077-  9230581    

13 මක. සී. මස්ථ. අමුණුගම 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

පකසකඅස්ථවැශදුම 078- 3860139    

14 යූ. සක. අධිකාරිය මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

රාංමුතුගම 078- 3903039    

15 ජනිත් ඉඩම් සගදර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

සකොස්ථසගොකල 071- 8247294    

16 යූ. මම්. පී. මම්. 
පයන්සගොඩ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

කුඹකඔලුව 071- 3151801    

17 මච්. ඒ. සක. ස්මන්මලී 
දයානන්ද මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල 077- 1633407    
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18 මච්. මස්ථ. මස්ථ. බී. 
සහේවසේ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

රයිත්ලාව 077- 4884369    

19 මච්. ඒ. සක. ස්මන්මලී 
දයානන්ද මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

මැටිහකක 077- 1633407    

20 මච්. මස්ථ. මස්ථ. බී. 
සහේවසේ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිලධ්ාරී  

ඉඹුකසගොකල 077- 4884369    

 

02.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - ගදේශමදේශවල 

අනු 
අාංකය 

නිලධ්ාරියාසේ නම ත්නතුර 
වස්ම/රාජකාරි 
ස්ථාානය 

ජාංගම දුරකාන 
අාංකය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකාන 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකාන 
අාංකය 

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 
වයි. ජී. ඒ. මම්. 
ජයසූරිය  

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වාස්ලසකෝට්සට් 077- 9815884 
037- 5710885 

   

02 
සක. ඩී. මස්ථ. සක. 
ළියරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පලාපත්වල 072- 9644945    

03 
මච්. මම්. ඩබ්. මස්ථ. පී. 
කුමාරි 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සියඹලාගහසවල 077- 7442246    

04 
ආර්. ජී. පී. ඩී. 
කරුණාතිලක 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ළිහිකලයාය 071- 3591335    

05 
මම්. ජී. මන්. මන්. 
විජයරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ගකසගොඩයාය 077- 2245347    

06 
මක. මස්ථ. ඒ. බී. පී. 
පතිරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සකනාවල 071- 2644226    

07 
මච්. මම්. පී. ජී. සී. 
සක. සහේරත් 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

යටිවැහැර 071- 3427365    

08 
මච්. මම්. ආර්. පී. 
සහේරත් 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

මැදබැශද පතුර 071- 7368859    

09 
සක. ජී. මස්ථ. කුමාරි ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
මැදබැශද දකුණ 071- 4595327    

10 
ඩබ්. සී. මන්. පී. කුමාර ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
මළමකසපොත් 071- 3183587    

11 
මස්ථ. ජී. ඒ. අයි. 
සස්ෝමරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

හැවසන්සවල 077- 1648408    

12 
මච්. ඩී. සී. ප්රියදර්ියනී ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
දෑඹව 077- 2271529    

13 
මච්. මම්. ජී. පී. 
සස්සනවිරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

මාදිසපොල 077- 4045801    

14 
බී. මච්. ජී. පී. සී. 
කුමාර 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වෑසගොඩසපොල 071- 2986636    

15 
ඩබ්. මම්. ආර්. ඩබ්. 
විසේරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කැදන්ගමුව 077- 9551851 
071- 1993906 

   

16 
මම්. ඩී. මස්ථ. ආර්. 
කුමාරි 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සබලිගමුව 077- 3179137    

17 
ඩී. මස්ථ. ආර්. ඩී. මන්. 
රත්නායක 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සහොම්බාව 071- 5190583    

18 
ඊ. මම්. අයි. ශාමලී ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
හත්අඩුකකුව 071- 3731292    
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19 
බී. ඩී. මස්ථ. කුසුම්ලත්ා ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
සකොස්ථසපොත් 071- 0875388 

077- 2036547 
   

20 
ඩබ්. ඒ. අයි. ඩී. 
විත්ානසේ 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දිවුකගස්ථසකොටුව 071- 6879419    

21 
මම්. ඩී. බණ්ඩාර ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
ගසකසවල 
නගරය 

071- 5805088    

22 
මස්ථ. මන්. වර්ණකුල ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
දමුණුමුකල 077- 8079936    

23 
ටී. මම්. මන්. පී. 
විසේසකෝන් 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පත්සකොලසගොක
ල 

071- 2615616    

24 
මච්. ඩී. සක. ලකමාලී ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
දඩුයාය 077- 8576844 

071- 2509321 
   

25 
ආර්. ජී. මක. 
විසේකුමාරතුාංග 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඉහල බම්බාව 077- 6942485    

26 
ජී. ඒ. මම්. විමලරත්න ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
පහල බම්බාව 071- 7762525    

27 
ඒ. ජී. ආර්. මන්. 
විසේරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පට්ටිසවල 071- 5952901    

28 
මච්. ජී. සුජානි 
හුලාංගමුව 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දඹවටවන 077 - 9531619    

29 
බී. ඒ. සක. සුාාෂිණි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ගලපාමුල 071- 1899684    

30 
මස්ථ. මක. ෆර්විනා ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
රාංවැඩියාව 077- 3744323    

31 
ආර්. ඒ. ඒ. ශ්රියා 
කාන්ති 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පාලුසහොම්බාව 072- 2158402    

32 
ඩබ්. ඩී. සී. මස්ථ. 
මුතුබණ්ඩා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වලස්ථවැව 071- 2448207    

33 
සේ. ඩබ්. පී. මස්ථ.  
සපසර්රා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

යටිගකසපොත්ත් 071- 6167539    

34 
මස්ථ. මස්ථ. මක. 
ස්මරසිාංහ 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ර්වකළිටිය 077- 2571021    

35 
සක. සක. මස්ථ. ජී. 
සකොඩිතුවකකු 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සිකවත්ගම 071- 0866503    

36 
ඩී. මම්. ටී. දිස්ානායක ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
මීය වලපත්හ 071- 5202370    

37 
ඒ. මස්ථ. මස්ථ. ෆරීනා ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
නබඩගහවත්ත් 077- 2911369    

38 
සක. ීම. සුවිමාලි 
කරුණාරත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සේරගලවත්ත් 078- 8476438    

39 
ඒ. පී. පී. ඩී. ජයසස්ේකර ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
දඹසගොකල 071- 7597077    

40 
මච්. මන්. මච්. 
සහට්ටිආරච්චි 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

බඹරගස්ථවැව 071- 4463741    

41 
පී. ඩී. ජී. ගුණතිලක ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
නිලගම 077- 8854613    

42 
සක. ජී. මස්ථ. සක. 
කලිසකොටුව 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

අලුත්වැව 077- 8913967    

43 
ඒ. මම්. ටී. ස්දමාලී ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
සමොරසගොකල 076- 6530112    
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44 
ආර්. ආර්. ජී. සී. පී. 
සක. ඒකනායක 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ළිිමදුනුගම 077- 8891006    

45 
ඒ. මන්. පසබ්රත්න ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
සශවහූව 11 077- 2360716    

46 
සේ. ටී. මන්. ටී. 
මදිරිසිාංහ 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දඩුබැදිරුප්ප 077- 7198066    

47 
සක. මන්. මස්ථ. 
පත්මසිරි 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

මකුළුගස්ථවැව 077- 2470323    

48 
අසබ්සිාංහ ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
පහල දිේගල 077- 4015030    

49 
ජී. ජී. ඩබ්. කුමාර ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
සත්න්නසකෝන්ර්
ර 

071- 6262990    

50 
ආර්. ඩී. මන්. 
අසබ්රත්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වැටසකොළුවැව 071- 5649438    

51 
සක. ජී. මස්ථ. සක. 
ජයවර්ධ්න 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ත්ලකිරියාගම 071- 7597340    

52 
මම්. මම්. නිලූකා 
මානප්සපරුම 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පහලවැව 077- 3652281    

53 
සක. ඩබ්. ජී. රණසිාංහ ස්ාංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි 
ඉබ්බන්කටුව 071- 2669172    

 

 

03.ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  පමදේශමදේශපොල 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු. අංක  

නිවදේශස්ේ දු. 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 ඒ.ඩබ්.නිකාන්ත් පර්ක 
අරසේසවල මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලසුම් අාංශය 071-5179233    

02 සක.ඩයනා ස්ථවර් 
ණමාලි සහේරත් සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලසුම් අාංශය 071-7852846    

03 පී.ඩබ්.ජී.තිලාංකා 
ගීත්ානී කුමාරි 
ජයරත්න සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලසුම් අාංශය 071-2059981    

04 ටී.මස්ථ.මස්ථ.මස්ථ.ඩබ්.ඩී.
සක.තිබ්බටුවාව මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලසුම් අාංශය 071-3758904    

05 පී.ජි.ස්මන් ියරන්ත් 
කුමාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ම්බන්ධි 
කමිටු 
කාර්යාලය 

071-5850218    

06 ඊ.මම්.ජී.මාංජුලා 
ප්රියාංගිකා කුමාරි 
ඉහලගම මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ම්. කමිටු 
කාර්යාලය 

017-9391464    

07 ආර්.ඒ.ඉකානි 
මධුකාංකා රණසිාංහ 
සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ම්.කමිටු 
කාර්යාලය 

071-0186786    

08 සක.සක.අසුන්ස්ා 
පීරිස්ථ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අකුරම්සබොඩ 077-3547114    



281 
 

09 ඒ.ඩබ්.ජී.මන්.සී.කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අම්සබොකුසදන 071-2981814    

10 ආර්.ආර්.මන්.මන්.දිස්ා
නායක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අම්සබොකක 071-2716032    

11 සක.මච්.මන්.මස්ථ.ප්රනා
න්දු මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම 071-6129699    

12 ඒ.ජී.ටී.මස්ථ.මස්ථ.ස්මරන
ෘායක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇහැසකසපොල 071-2835059    

13 ඒ.ඒ.ළියරත්න සහේරත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පදුරම්පැලැස්ථ
ස් 

077-3263916    

14 මචි.ජී.පී.විසේසිරි මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මකමුතුගම 071-4521300    

15 ඩබ්.ජී.සී.මන්.ීමරරත්න 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කන්සශවත්ත් 077-6455973    

16 සක.ඩි.ජී.ඩි.ළි.විසේවර්
ධ්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කිනිගම 077-4539918    

17 අයි.ජි.මන්.පී.සක.ජය
වර්ධ්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කිරිඔරුව 071-8024366    

18 මම්.මම්.සක.ජි.අයි.ක
සෘේ .මුනසිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකොම්බෑවැහැ
ර 

071-0429228    

19 ආර්.මන්.අසබ්තිස්ථස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකොස්ථසගොකල 078-5238571    

20 පී.ඩී.මන්.ටී.සහේමලත්ා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකොස්ථවත්ත් 077-8123407    

21 අයි.ජි. මස්ථ.මකලිකා 
මිය 
 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකොසහොලාංව
ල 

071-4638261    

22 ඩබ්.ජි.ඒ.සක.ඉලාංගර
ත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගලහිටියාගම 078-3451713    

23 ඊ.මම්.ජි.ජි.අමරසිාංහ 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ජානකගම 071-7162426    

24 යු.ජි.මස්ථ.මස්ථ.සක.සත්
න්නසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්ලකිරියාව 071-5944927    

25 මම්.ඩබ්.ඩි.වික්රමසිාංහ 
සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්ැිමලිසදනිය 
පතුර 

072-4103978    

26 සක.ජි.මන්.ප්රියාංගනි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිඹුකගමුව 077-5605787    

27 ඩබ්.ඩි.ජි.සක.මස්ථ.කුමා
ර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදමදඔය 072-3795100    

28 ජි.මස්ථ.නයනා කුමාරි 
සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදවරම්මුකල 077-1585706    

29 සක.ජි.මස්ථ.මස්ථ.ඉදුනික 
කුමාරි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදඩම්ගස්ථයාය 071-4233023    

30 සක.ජි.සි.සක.රාජපක
ක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාගහසපොල 077-9753534    

31 මම්.ජි.මස්ථ.මක.ජයසස්ේ
න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිලන්සනොරුව 
ජනපදය 

071-8923538    

32 මස්ථ.පී.සි.ශාන්ති ලත්ා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිලන්සනොරුව 
පරණගම 

071-2944164    
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33 සම්නකා රත්නායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පකසදනිය 071-2943518    

34 මම්.ජි.සක.ආර්.වරග
සෘොඩවත්ත් සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පකසකසපොල 
පතුර 

072-6468034    

35 ඩබ්.ජි.ඩබ්.මම්.ගුණසස්ේ
න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පකසකසපොල 
දකුණ 

071-7034585    

36 ආර්.ජි.පී.සක.විමලසිරි 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සපොකවත්ත් 077-4709970    

37 බී.ජි.ස්න්ධ්ා කුමාරි 
බුලනවැවමිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සබෝසම්රුව 071-7039507    

38 ඩබ්.මන්.ආර්.සේ.මස්ථ.
සක.ීමරවර්ණ නිලීමර 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මනන්වත්ත් 077-9647514    

39 ඩබ්.ඒ.ළි.ඒ.නන්දසිරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මහයායවත්ත් 077-5560838    

40 ඒ.මම්.ඩබ්.යු.මස්ථ.බණ්
ඩාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මානින්ගමුව 
නැසගනහිර 

071-0120800    

41 ඩි.ඩි.ජි.මස්ථ.මන්.ජයීමර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මානින්ගමුව 
බටහිර 

077-6889457    

42 මච්.සශදුනු කාරියවස්ම් 
හර්ත්න්ත්රි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මැදලන්ද 071-0477091    

43 ඩබ්.මම්.ආර්.ඩි.වන්නි
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිකලවාන 
ඉහලගම 

071-4924564    

44 මච්.සක.ජි.ජයන්ති 
කුසුමලත්ා සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිකලවාන 
පහලගම 

077-0383730    

45 ආ.ර්.ජි.කුසුමලත්ා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිකලවාන 
මැදගම 

078-3857560    

46 පී.ජි.මස්ථ.සිරිනායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොනරීමල 078-3420156    

47 ඒ.මක.මම්.ජී.මන්.මච්.
ජයතිලක සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොරගස්ථළිටිය 071-6055926    

48 බී.රූළිකා සුදර්ශනි මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රුසිගම 
ඉහලගම 

071-6518211    

49 මම්.ජි.මස්ථ.ාන්්රසිරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රුසිගම 
පහලගම 

071-2984261    

50 මම්.ජි.මන්.සක.ගුණර
ත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වකසමෝරුව 077-4617445    
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04.ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  - ො දේශම 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 මම්.මච්.ටී.ඩී.මාණිකක
සහට්ටි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-8365694    

02 ජී.ජී.ආර්.වාස්ල මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-1730546    

03 මම්.මච්.මම්.ජී.ටී.යූ.ක
සෘේ .සදොඹසවල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-5010236    

04 ඒ.ජී.සී.මන්.ධ්නපාල 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මඩවල 071-5548896    

05 ඒ.ඩබ්.මන්.මන්.ප්රනා
න්දු මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-9129211    

06 සක.සී.සක.ජයරත්න 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8697281    

07 ඩී.මම්.පී.සක.දිස්ානාය
ක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොඹසවල 072-8150675    

08 මන්.සක. දිස්ානායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පරණ 
සදොඹසවල 

071-5532800    

09 මක.ඊ.ඩබ්.යූ.සක.ඇක
සකසපොල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සගොලහැන්වත්
ත් 

071-1408705    

10 මස්ථ.ශ්රි කලා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පාරාවත්ත් 077-1658225    

11 ආර්.මම්.මස්ථ.ඒ.රත්නා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඔයපහළ 072-3578256    

12 ඊ.මම්.ආර්.සී.පනම්බුව 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මඩවල 
පකපත් 

078-8183656    

13 මච්.ඒ.ඊ.ඩබ්.මස්ථ.පී.අබ
සෘේ සකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මකවත්ත් 077-8882233    

14 මච්.මම්.ජී.යූ.බී.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කවටයාමුණ 071-7852423    

15 ඊ.මම්.මම්.සක.ඒකනා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පලාපත්වල 077-7926342    

16 යූ.අයි.ඩබ්.මන්.ඩී.ජය
තිලක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොඩම්සදණිය 071-2627215    

17 ආර්.ඩබ්.ජී.මන්.මස්ථ.ර
ත්සත්ොට මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කිරිගකසපොත්
ත් 

077-4223420    

18 ඊ.මම්.ඩී.ඒකනායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

විහාර පාර 071-2945220    

19 මච්.ඒ.මස්ථ.බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ර්වකළිටිය 072-5953598    

20 මච්.ඒ.ආර්.රාජපකක 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සබෝගහසකොටු
ව 

071-5745867    

21 මච්.මම්.සී.සහේරත් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

වකලිසවල 071-9503484    

22 පී.ඩබ්.සී.පී.ධ්ර්මීමර්ති 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඇකසකසපොල 072-3258348    
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23 පී.ඩබ්.පී.සක.ඒකනාය
ක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සමොරගහමඩ/
රේජම්මන 

077-4814456    

24 ටී.සී.රත්නායක මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හුලාංගමුව 
පතුර 

077-7252539    

25 මම්.සක.මම්.ත්ස්ථලිම් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මුස්ථලිම් 
නගරය 

072-2940261    

26 බී.මන්.ජීවන්ති මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හරස්ථගම 072-5512224    

27 සක.ලලිත්ා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කළුදෑවල 077-6358566    

28 මම්.මම්.මස්ථ.සක.සස්ෝ
මරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඊරියසගොකල 077-8835420    

29 ිම.මම්.ජී.සේ.කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ත්ලගස්ථයාය     

30 මච්.මන්.ඩී.ප්රියදර්ශනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මාලිගාත්ැන්න 072-3761478    

31 ඩී.මන්.වික්රමසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කන්සශසගදර 071-9831661    

32 සේ.ඒ.මස්ථ.පී.කුමාර  
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සගොාංගාසවල 072-8143918    

33 ඩී.ඩී.සලොකුසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හුලාංගමුව 
දකුණ 

071-2516496    

34 ීම.සක.සේ.මාටින් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-5442114    

35 ජී.මම්.ීම.පතිරණ මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

බීරිසදවල 077-8882233    

36 ඩී.මම්.ආර්.සක.දිස්ානා
යක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

අළුවිහාරය 071-2434650    

37 මම්.ආර්.ආර්.මම්.දමය
න්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

නාරාංගමුව 078-3873586    

38 සක.මම්.මස්ථ.ජී.කුලසස්ේ
කර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩුගම 077-1051101    

39 සී.ඩී.සක රත්නායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඉඹුලන්දණ්ඩ 077-1827613    

40 ඩබ්.ඒ.මන්.ීමරසිාංහ 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දිය බුබුල 071-1323035    

41 මස්ථ.බී.ඩබ්.මච්.මම්.සී.
පී.ඇකසකසපොල මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දිකකිරිය 077-9999302    

42 අයි.ජී.සී.කුමාරතුාංග 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකෝට්සට්සගො
ඩ 

071-1945783    

43 ටී.මස්ථ.කුලසූරිය මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හත්මුණගාල 071-3486662    

44 ඕ.සක.මන්.මක.සස්න
විරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කූිමයන්සගොඩ 077-1545809    

45 ඩී.මම්.මස්ථ.සක.දිස්ානා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකොටුසේසගද
ර පතුර 

077-5532016    

46 ජී.ආර්.ගිණිසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මන්දණ්ඩාසව
ල 

0662222325    

47 ඩී.මක.මච්.අයි. ද 
සිකවා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දුන්කලවත්ත් 071-8577421    
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48 මක.පී.මක.සපසර්රා 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

නාසගොකල 071-4496277    

49 ඩබ්.මම්.ජී.ඩී.රණසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකොටුසේසගද
ර දකුණ 

077-8613933    

50 සක.මම්.ජී.ජී.ළි.සක.ක
සෘෝනාර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොරකුඹුර 077-7546808    

51 මම්.ඊ.ීමරතුාංග මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩිවිට 071-8099720    

52 මච්.ඩබ්.ධ්ර්මදාස් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ගකවඩුකුඹුර 078-3881086    

53 ආර්.මම්.මස්ථ.කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩිවිට 
සවලගම 

0712021287    

54 මන්.ආර්.ඒ.පී.නානාය
කකාර සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-6265888    

55 මච්.ඒ.මස්ථ.මස්ථ.ජයසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 075-4937336    

56 ඒ.ජී.මස්ථ.ආර්.සක.විජ
සෘේ සකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-5998478    

57 ඊ.ජී.මන්.ඩී.විසේරත්න 
සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8827916    

58 මච්.මම්.සක.පී.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8050181    

59 ආර්.ඒ.මක.සී.ීම.සපසර්
රා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-6558989    

60 සක.සක.පී.බී. ද සිකවා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-4707661    

61 බී.ඩී.මම්.සක.බුලත්ව
ත්ත් සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8381930    

62 ඩී.මන්.පී.දස්නායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-8805394    

63 ඊ.ජී.ඩී.මන්.කුමාරි මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-7884877    

64 සී.මස්ථ.ත්ාත්ාත්රිසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-0179405    

65 මන්.ීම.ඩබ්.මම්.වනිගස්
සෘේ කර සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-2656466    

66 ඩී.මච්.ආර්.මස්ථ.දියුණුග
සෘේ  මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-6900680    

67 ඩබ්.ඒ.සක.මක.සපසර්
රා මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-3438776    

68 ඩී.ජීත්ටී.බණ්ඩාර මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-5305903    

69 මච්.සක.මානවඩුසේ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764380    

70 බී.ඩී.මන්. ද සිකවා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764431    

71 ඩබ්.මම්.මන්.සක.විසේ
සකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764399    

72 ඩී.මක.මස්ථ.මන්.ප්රනාන්
දු මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-4520650    
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73 මම්.ආර්.මන්.ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

078-3860044    

74 මම්.මන්. ද සිකවා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-1690044    

75 සී.පී.සක.විසේරත්න 
මිය  

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 078-9639022    

76 ඒ.මච්.ජී.සී.පදයාංගනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-6858580    

77 ජී.ආර්.අයි.ඩී.සක. ද 
අකවිස්ථ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-9063653    

78 සක.ඩී.පී.ප්රියන්ගනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

072-4611037    

79 මන්.පී.ආර්.මස්ථ.ීමදියව
ත්ත් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

037-5787433    

80 සක.ජී.ටී.දිකරුකෂි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 072-6580260    

81 සෘමච්.මම්.මම්.ආර්.ඉ
ලාංගසිාංහ සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

    

 

 

05.  වත්  ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක   

 අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙආරාජකාරි 

ස්ථාාය  
ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු. අංක  

නිවදේශස්ේ දු. 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි. නිලුකා 
ප්රියදර්ශනී විමලසස්ේන 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම 
නැසගනහිර 

076-8549089 
071-7983229 

   

02. යු.ජි.සි.සක.ළියතිස්ථස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්ැිමලිසදනිය 077-4156425    

03. ආර්.ඩි.ජි.මන්.මස්ථ.ගුණ
වර්ධ්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අඹන්සපොල 071-2479638    

04. සක.ජි.සි.මසනොජ 
කුමාරි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ලකකසහේන 071-5627800    

05. ඩබ්.ආර්.ලාංකා කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇතිපකලාවල 071-8923185    

06. ඊ.ජි.ජි.සේ.ආරියසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වත්සත්සගදර 071-8261825    

07. මච්.මම්.ඒ.ඩබ්.ජි.අයි.ම
න්.කරුනාරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාත්ලාළිටිය 
දකුණ 

077-1742799    

08. ඊ.මම්.ළි.ඒ.මස්ථ.ඒකනා
යක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගලගම 072-3797629    

09. ආර්.මම්.ඩි.සක.රත්නා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රත්ලවැව 076-3107984    

10. ළි.ජි.ඩි.ශාන්ති කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මහසවල 071-2907943    
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11. ඩි.ජි.මන්.ඩි.ගුණසස්ේන 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 
නැසගනහිර 

077-4243038    

12. ඩි.ඩබ්.ජි.ඩි.මම්.සනලු
ම්කාන්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාලිගාත්ැන්න 077-9671354    

13. සක.මම්.සි.ිම.සක.ර්මු
ණුව මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පරුලෑවත්ත් 077-4345203 
070-2571497 

   

14. ඩි.මම්.ජි.ඩි.අය.මස්ථ.දස්
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මහසවල 
බටහිර 

071-7335168    

15. මච්.මම්.ඩබ්.මස්ථ.ළි.සක
.නවරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදකසගොඩ 071-8505986    

16. ඩි.මම්.ඩි.ජි.මන්.සක.ද
ස්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 078-3907016 
071-5521631 

   

17. අයි.ජි.ආර්.වික්රමසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වකසපොල 071-7316287    

18. වයි.මම්.ටි.ආර්.යාපා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඉඩාංගම 071-4466793    

19. බී.ඒ.ඉමකකාපසශෂි
ණි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාත්ලාළිටිය 077-9708257    

20. ඩි.මම්.ඩි.යු.ජි.සි.ළි.සක
.දස්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මුරුත්වත්ත් 071-1776191    

21. යු.ජි.සක.මස්ථ.විසේදාස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇටිසපොල 
බටහිර 

076-8607828    

22. ජයන්ති රූපසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 077-1692091    

23. යු.ළි.ජි.මන්.මන්.ලියන
සේ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කවුඩුපැලැකල 077-5023371    

24. ඩබ්.මම්.ආර්.සක.විසේ
සුරීය මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පණසේරුව 076-5457620    

25. ළි.ජි.ජි.සක.තිලකරත්
න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල පතුර 076-7991291    

26. ඒ.ජි.නිර්මලා කුමාරි 
සස්ෝමලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම 072-9359509    

27. සක.ජි.ආර්.ස්මන් 
කුමාර මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඩන්කන් 
සපසදස් 

071-2262682    

28. ඩබ්.ජි.අයි.සක.අත්ත්ර
ගම මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩස්ථගිරිය 071-2625280    

29. ඊ.ආර්.මම්.මන්.සක.ඒ
කනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල දකුණ 071-8834480    

30. අයි.ජි.ඒ.මක.ත්ැසේව
ත්ත්මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 071-7972525    

31. මච්.ඩබ්.ජි.ඒ.සුස්න්ත් 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩගම බටහිර 072-9849561    

32. ඩබ්.ඩි.මස්ථ.ළි.විමලසිරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වාලසවල 071-3073432    

33. මච්.ඩි.ප්රියාංකා 
දමයන්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්වත්ත් 071-9681118    

34. ඩබ්.ජි.මස්ථ.නලින් 
ජයරත්න මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිකසගොකල 
පතුර 

071-3703073 
077-2487905 

   

35. ඩි.ජි.සි.මස්ථ.මන්.කරු
ණාතිලක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 
බටහිර 

071-5506695    
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36. ඊ.ජි.සි.ඒ.ජයසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම 
පතුර 

071-3705515    

37. ඒ.ක්රිකාන්ති කුමාරි 
ජයරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ආසලෝකගම 072-6502783    

38. සක.මම්.මන්.ඩි.ීමරසිාං
හ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මඩසදනිය 077-8282498    

39. මච්.මම්.ඒ.පී.සක.රත්
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල 077-0407597    

40. පී.ඩබ්.මම්.සකොස්ථවත්ත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පමුණුව 077-4045191    

41. සක.ජි.අනුකා කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇටිසපොල 077-5527573    

42. ටි.ඒ.ජි.ළි.අජිත් කුමාර 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 
නැසගනහිර 

071-9681118 
077-8815315 

   

43. ඊ.ජි.සක.මක.රත්නාය
ක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දළුසවල 077-4831700 
071-4793404 

   

44. ළි.ජි.ඩි.සක.ජයතිස්ථස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල 076-8070246    

45. සේ.මක.මම්.ඒ.සේ.ළි.
මක.ීමරසිාංහ මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මැදියාසපොල 071-7601704    

46. මම්.මස්ථ.ඩි.ස්ථවර්ණසගෝ
ත්මීය  මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩගම 076-5591901    

47. පී.ඩි.ජි.අයි.ඩි.ළියසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගම්මුකල 071-7540442    

48. ඊ.ඩි.සි.මන්.ළි.මදිරිසිාං
හ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්කගහසගොඩ 076-9874777    

49. මච්.මම්.මස්ථ.ඊ.සහේරත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සපොකවත්ත් 071-3592219    

50. අයි.මෆථ.රිසනෝකා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගලලියශද 072-5319063    

51. මස්ථ.ඩබ්.බස්ථනායක 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පතුරු මාත්සක 071-5296859    

52. මච්.මම්.අමිත්ා කුමාරි 
සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

යටවත්ත් 071-3256970    

53. ඊ.ඩි.මන්.සිරිසස්ේන මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රත්නින්ද 071-9796880    

54. මස්ථ.ෆර්සස්ෝනා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොට්ටුසවල 077-4244275    

55. මම්.මස්ථ.සුදර්ශනි මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම  077-6177917 
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06.ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - දඹුමල 

අනු 
අාංකය 

නිලධ්ාරියාසේ නම ත්නතුර 
වස්ම/රාජකාරි 
ස්ථාානය 

ජාංගම දුරකාන 
අාංකය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකාන 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකාන 
අාංකය 

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

1.  බී. ඒ. පී. බස්ථනායක 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සියඹලාවැව 071 - 2939385    

2.  ඩබ්. මම්. ඒ. ජී. ඩී. 
අයි. සප්රේමරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

අවුඩාංගාව 077 - 6514463    

3.  ඩී. ඒ. මම්. ප්රාාෂීණි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

මයිලත්ත්ෑව 071 - 4230764    

4.  ීම. ජී. ඒ. මන්. බී. 
විදාසන්සගදර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සවලන්සගොකල 071 - 4964173    

5.  සක . ජී. ආර් .මච්. 
විසේරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

රත්මකකඩුව 071 - 3097705    

6.  සක . ජී. යූ. 
ශ්රියාලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වවුකඅසබ් 071 - 2067656    

7.  ඩබ්. ජී. මන්. ටී. 
බණ්ඩාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ර්වකඅත්ත්ාවල 070 - 2585465    

8.  මම්. ජී. යූ. අයි. 
සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පහලවැව 071 - 1927325    

9.  මච්. මම්. පී. ජී. මස්ථ. 
සක. විසේසකෝන් 
මයා  (වැ. බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කළුන්දෑව 
අලුත්ගම 

071 - 2714916    

10.  මච්. මම්. අයි. ජී. ඒ. 
ටී. සහේරත් මයා ( 
වැ.බ.) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සපොත්ාන 071 - 4990388    

11.  මක. මච්. මන්. 
ලියනසේ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

යකකුරාගල 
පතුර 

071 - 0848784    

12.  සක. පී. ආර් .සී. 
රණසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වැලමිටියාව 070 - 2145231    

13.  ආර් . මම්. ඒ. මස්ථ. 
මන්. අලුත්සගදර 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කර්වත්ත් 071 - 0575205    

14.  සක . ජී. සක. 
රූපසිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

නාගලවැව 071 - 8000824    

15.  මච්. ඒ. සී. ආර්. 
විත්ාරණ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඒසගොඩවැව 071 - 9289874    

16.  මච්. මම්. පී. ජී. ඒස්ථ. 
සක. විසේසකෝන් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කළුන්දෑව 
පරණගම 

071 - 2714916    

17.  සක. ජී. ඩී. 
රාජපකක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කුඹුකකදන්වල 077 - 3794819    

18.  ඒ. ජී. 
මම්.මස්ථ.සක.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සගඩිගස්ථවලාන 071 - 6269584    

19.  ඒ. ඩබ්. යූ. ඊ. සක. 
අඹගස්ථළිටිය මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

රත්මකගහඇල 077 - 9551078    

20.  මච්.මම්. අයි. ජී. ඒ. 
ටී. සහේරත් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කිිමස්ථස් 071 - 4990388    
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21.  වයි. ජී. ඒ. සක. 
සක. සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

තිත්ත්වැකසගො
කල 

071 - 9530792    

22.  සක. අයි. ආර්.පී. 
කරුණාරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සබකලන්සන්ඔ
ය 

077 - 4560986    

23.  ඩී. ජී. අයි. 
සදොඹසගොකල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සකනසදොර 
පතුර 

071 - 9285178    

24.  මන්. ජී. ඩබ්. මම්. 
සේ. පී. සක. 
ීමරසස්ේකර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කිරලැස්ථස් 071 - 9175902    

25.  මම්. ඩබ්. ටී. සී. 
ස්මරනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ස්ලුඅර්කලනවැ
ව 

071 - 7597096    

26.  ඩී. මම්. අයි. 
ජයතිලක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඇත්ාබැදිවැව 077 - 4223692    

27.  මන්. ීම. සී. 
නිරන්ජන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සමොරසගොකල 071 - 5850334    

28.  ඩබ්. මම්. මන්. ඩී. 
බී.ඒකනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සපොසහොරන්වැ
ව 

071 - 3003786    

29.  ඒ. මම්. සී. සක. 
අසබ්සිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඇටවරාසහේන 071 - 7762369    

30.  ටී. මම්. මස්ථ. මම්. 
තිලකරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඉහළ ඇරෑවුල 071 - 4626070    

31.  ඊ. ජී. ඒ. පී. කුමාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඇඹුකඅසබ් 071 - 7597255    

32.  මන්. ජී. ආර්. සී. 
සස්නවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

යාපාගම 071 - 2643567    

33.  මච්.මම්. 
ඒ.සක.සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

අතුපාරයාය 071 - 7207296    

34.  ඩී. මම්. මක. මස්ථ. 
දිස්ානායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

විකහත් 071 - 7596887    

35.  පී. ඩබ්. ජී. සී. සක. 
වික්රමසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පහලඇරෑවුල 070 - 2585470    

36.  මස්ථ. මම්. මන්. 
රුකමාක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

බුලාගල 077 - 9945475    

37.  ඩී. සක. රූපාවත්ත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සකනසදොර 
දකුණ 

071 - 5952433    

38.  ඩබ්. මම්. සක. ජී. 
මස්ථ. සක. 
විසේසකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

අගුණවැකපැලැ
ස්ථස් 

071 –2835189    

39.  ඊ. ඩබ්. සී. බී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පකසකගම 071 - 7597252    

40.  සක. පී. මම්. මන්. 
ඩී. ළියසස්ේන මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ළිදුරාංගල 077 - 0550320    

41.  ඒ. ඒ. මච්. මස්ථ. 
අසබ්සිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

යකකුරාගල 
දකුණ 

071 - 1136112    

42.  බී. ජී. මස්ථ. ඩබ්. 
දිස්ානායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කිරලසගොකල 077 - 5945214    

43.  ඊ. මච්. ඩී. මක. 
ස්මරසස්ේකර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වැලිසහේන 071 –6849371    

44.  මච්. මම්. මස්ථ. මස්ථ. 
සක. සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පලුටාව 072 - 5300306    
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45.  මම්. ජී. මස්ථ. බී. 
අසබ්සිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සීගිරිය 077 - 7030501    

46.  ීම. ජී. මස්ථ. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කසලෝගහඇල 071 - 5180121    

47.  ඩී. ආර්. මන්. පී. 
දස්නායක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

නයාකුඹුර 071 - 7656754    

48.  ඩබ්. ඊ. මම්. මස්ථ. ඩී. 
ඒකනායක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දඹුකල නගරය 071 - 3590844    

49.  ජී. ජී. සක. 
ධ්ර්මවර්ධ්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ත්කසකොසට් 078 - 6323506    

50.  පී. ජී. මන්. ජයසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වකගම්වැව 071 –2688586    

51.   පී. බී. ඩබ්. ජී. ඩී. 
වරුණ කුමාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

කණ්ඩලම 071 - 7597059    

52.  ඊ. මම්. සී. සක. 
ඒකනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දිගම්පත්හ 071 –4633823    

53.  මච්. මම්. ඩබ්. ජී. 
සී.සක. දස්නායක 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

නිකවටවන 070 - 2585480    

54.  ටී. මම්. යූ. 
මකකාන්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

දඹුළුගම 071 –7853379    

55.  ආර්. පී. පී. 
රාමනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

සපොකඅත්ත්ාව 071 –3827329    

56.  මන්. ජී. බී. ස්තමාලි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පන්නම්ළිටිය 071 –4751477    

57.  ඒ. මම්. සී. මස්ථ. සක. 
අසබ්සකෝන් සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ඉනාමළුව 077 –9536209    

58.  බී. ජී. අයි. මන්. 
ප්රියදර්ශණි සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

පැකසවසහර 071 - 9610752    

59.  ීම. ජී. ඒ. මන්. බී. 
විදාසන්සගදර මයා 
(වැ. බ. ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

වෑවලවැව 071 - 4964173    

 

 

07.  වත්  ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙආරාජකා

රි ස්ථාාය  
ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ දු. 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දු. අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01. ඒ.ජි. නිලුකා 
ප්රියදර්ශනී විමලසස්ේන 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම 
නැසගනහිර 

076-8549089 
071-7983229 

   

02. යු.ජි.සි.සක.ළියතිස්ථස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්ැිමලිසදනිය 077-4156425    

03. ආර්.ඩි.ජි.මන්.මස්ථ.ගුණ
වර්ධ්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අඹන්සපොල 071-2479638    
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04. සක.ජි.සි.මසනොජ 
කුමාරි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ලකකසහේන 071-5627800    

05. ඩබ්.ආර්.ලාංකා කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇතිපකලාව
ල 

071-8923185    

06. ඊ.ජි.ජි.සේ.ආරියසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වත්සත්සගදර 071-8261825    

07. මච්.මම්.ඒ.ඩබ්.ජි.අයි.ම
න්.කරුනාරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාත්ලාළිටිය 
දකුණ 

077-1742799    

08. ඊ.මම්.ළි.ඒ.මස්ථ.ඒකනා
යක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගලගම 072-3797629    

09. ආර්.මම්.ඩි.සක.රත්නා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රත්ලවැව 076-3107984    

10. ළි.ජි.ඩි.ශාන්ති කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මහසවල 071-2907943    

11. ඩි.ජි.මන්.ඩි.ගුණසස්ේන 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 
නැසගනහිර 

077-4243038    

12. ඩි.ඩබ්.ජි.ඩි.මම්.සනලු
ම්කාන්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාලිගාත්ැන්
න 

077-9671354    

13. සක.මම්.සි.ිම.සක.ර්මු
ණුව මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පරුලෑවත්ත් 077-4345203 
070-2571497 

   

14. ඩි.මම්.ජි.ඩි.අය.මස්ථ.දස්
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මහසවල 
බටහිර 

071-7335168    

15. මච්.මම්.ඩබ්.මස්ථ.ළි.සක
.නවරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදකසගොඩ 071-8505986    

16. ඩි.මම්.ඩි.ජි.මන්.සක.ද
ස්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 078-3907016 
071-5521631 

   

17. අයි.ජි.ආර්.වික්රමසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වකසපොල 071-7316287    

18. වයි.මම්.ටි.ආර්.යාපා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඉඩාංගම 071-4466793    

19. බී.ඒ.ඉමකකාපසශෂි
ණි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාත්ලාළිටිය 077-9708257    

20. ඩි.මම්.ඩි.යු.ජි.සි.ළි.සක
.දස්නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මුරුත්වත්ත් 071-1776191    

21. යු.ජි.සක.මස්ථ.විසේදාස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇටිසපොල 
බටහිර 

076-8607828    

22. ජයන්ති රූපසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 077-1692091    

23. යු.ළි.ජි.මන්.මන්.ලියන
සේ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කවුඩුපැලැක
ල 

077-5023371    

24. ඩබ්.මම්.ආර්.සක.විසේ
සුරීය මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පණසේරුව 076-5457620    

25. ළි.ජි.ජි.සක.තිලකරත්
න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල පතුර 076-7991291    

26. ඒ.ජි.නිර්මලා කුමාරි 
සස්ෝමලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම 072-9359509    

27. සක.ජි.ආර්.ස්මන් 
කුමාර මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඩන්කන් 
සපසදස් 

071-2262682    

28. ඩබ්.ජි.අයි.සක.අත්ත්ර
ගම මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩස්ථගිරිය 071-2625280    
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29. ඊ.ආර්.මම්.මන්.සක.ඒ
කනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල දකුණ 071-8834480    

30. අයි.ජි.ඒ.මක.ත්ැසේව
ත්ත්මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 071-7972525    

31. මච්.ඩබ්.ජි.ඒ.සුස්න්ත් 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩගම 
බටහිර 

072-9849561    

32. ඩබ්.ඩි.මස්ථ.ළි.විමලසිරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වාලසවල 071-3073432    

33. මච්.ඩි.ප්රියාංකා 
දමයන්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්වත්ත් 071-9681118    

34. ඩබ්.ජි.මස්ථ.නලින් 
ජයරත්න මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිකසගොකල 
පතුර 

071-3703073 
077-2487905 

   

35. ඩි.ජි.සි.මස්ථ.මන්.කරු
ණාතිලක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 
බටහිර 

071-5506695    

36. ඊ.ජි.සි.ඒ.ජයසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම 
පතුර 

071-3705515    

37. ඒ.ක්රිකාන්ති කුමාරි 
ජයරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ආසලෝකගම 072-6502783    

38. සක.මම්.මන්.ඩි.ීමරසිාං
හ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මඩසදනිය 077-8282498    

39. මච්.මම්.ඒ.පී.සක.රත්
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල 077-0407597    

40. පී.ඩබ්.මම්.සකොස්ථවත්ත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පමුණුව 077-4045191    

41. සක.ජි.අනුකා කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇටිසපොල 077-5527573    

42. ටි.ඒ.ජි.ළි.අජිත් කුමාර 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 
නැසගනහිර 

071-9681118 
077-8815315 

   

43. ඊ.ජි.සක.මක.රත්නාය
ක මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දළුසවල 077-4831700 
071-4793404 

   

44. ළි.ජි.ඩි.සක.ජයතිස්ථස් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල 076-8070246    

45. සේ.මක.මම්.ඒ.සේ.ළි.
මක.ීමරසිාංහ මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මැදියාසපොල 071-7601704    

46. මම්.මස්ථ.ඩි.ස්ථවර්ණසගෝ
ත්මීය  මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩගම 076-5591901    

47. පී.ඩි.ජි.අයි.ඩි.ළියසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගම්මුකල 071-7540442    

48. ඊ.ඩි.සි.මන්.ළි.මදිරිසිාං
හ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්කගහසගොඩ 076-9874777    

49. මච්.මම්.මස්ථ.ඊ.සහේරත් 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සපොකවත්ත් 071-3592219    

50. අයි.මෆථ.රිසනෝකා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගලලියශද 072-5319063    

51. මස්ථ.ඩබ්.බස්ථනායක 
මහත්ා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පතුරු 
මාත්සක 

071-5296859    

52. මච්.මම්.අමිත්ා කුමාරි 
සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

යටවත්ත් 071-3256970    

53. ඊ.ඩි.මන්.සිරිසස්ේන මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රත්නින්ද 071-9796880    
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54. මස්ථ.ෆර්සස්ෝනා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොට්ටුසවල 077-4244275    

55. මම්.මස්ථ.සුදර්ශනි මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම  077-6177917 
 

   

 

08. ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  - ො දේශම 

 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 මම්.මච්.ටී.ඩී.මාණිකක
සහට්ටි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-8365694    

02 ජී.ජී.ආර්.වාස්ල මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-1730546    

03 මම්.මච්.මම්.ජී.ටී.යූ.ක
සෘේ .සදොඹසවල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-5010236    

04 ඒ.ජී.සී.මන්.ධ්නපාල 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මඩවල 071-5548896    

05 ඒ.ඩබ්.මන්.මන්.ප්රනා
න්දු මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-9129211    

06 සක.සී.සක.ජයරත්න 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8697281    

07 ඩී.මම්.පී.සක.දිස්ානාය
ක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොඹසවල 072-8150675    

08 මන්.සක. දිස්ානායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පරණ 
සදොඹසවල 

071-5532800    

09 මක.ඊ.ඩබ්.යූ.සක.ඇක
සකසපොල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සගොලහැන්වත්
ත් 

071-1408705    

10 මස්ථ.ශ්රි කලා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පාරාවත්ත් 077-1658225    

11 ආර්.මම්.මස්ථ.ඒ.රත්නා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඔයපහළ 072-3578256    

12 ඊ.මම්.ආර්.සී.පනම්බුව 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මඩවල 
පකපත් 

078-8183656    

13 මච්.ඒ.ඊ.ඩබ්.මස්ථ.පී.අබ
සෘේ සකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මකවත්ත් 077-8882233    

14 මච්.මම්.ජී.යූ.බී.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කවටයාමුණ 071-7852423    

15 ඊ.මම්.මම්.සක.ඒකනා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පලාපත්වල 077-7926342    

16 යූ.අයි.ඩබ්.මන්.ඩී.ජය
තිලක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොඩම්සදණිය 071-2627215    

17 ආර්.ඩබ්.ජී.මන්.මස්ථ.ර
ත්සත්ොට මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කිරිගකසපොත්
ත් 

077-4223420    

18 ඊ.මම්.ඩී.ඒකනායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

විහාර පාර 071-2945220    



295 
 

19 මච්.ඒ.මස්ථ.බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ර්වකළිටිය 072-5953598    

20 මච්.ඒ.ආර්.රාජපකක 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සබෝගහසකොටු
ව 

071-5745867    

21 මච්.මම්.සී.සහේරත් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

වකලිසවල 071-9503484    

22 පී.ඩබ්.සී.පී.ධ්ර්මීමර්ති 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඇකසකසපොල 072-3258348    

23 පී.ඩබ්.පී.සක.ඒකනාය
ක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සමොරගහමඩ/
රේජම්මන 

077-4814456    

24 ටී.සී.රත්නායක මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හුලාංගමුව 
පතුර 

077-7252539    

25 මම්.සක.මම්.ත්ස්ථලිම් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මුස්ථලිම් 
නගරය 

072-2940261    

26 බී.මන්.ජීවන්ති මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හරස්ථගම 072-5512224    

27 සක.ලලිත්ා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කළුදෑවල 077-6358566    

28 මම්.මම්.මස්ථ.සක.සස්ෝ
මරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඊරියසගොකල 077-8835420    

29 ිම.මම්.ජී.සේ.කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ත්ලගස්ථයාය     

30 මච්.මන්.ඩී.ප්රියදර්ශනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මාලිගාත්ැන්න 072-3761478    

31 ඩී.මන්.වික්රමසිාංහ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කන්සශසගදර 071-9831661    

32 සේ.ඒ.මස්ථ.පී.කුමාර  
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සගොාංගාසවල 072-8143918    

33 ඩී.ඩී.සලොකුසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හුලාංගමුව 
දකුණ 

071-2516496    

34 ීම.සක.සේ.මාටින් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-5442114    

35 ජී.මම්.ීම.පතිරණ මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

බීරිසදවල 077-8882233    

36 ඩී.මම්.ආර්.සක.දිස්ානා
යක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

අළුවිහාරය 071-2434650    

37 මම්.ආර්.ආර්.මම්.දමය
න්ති මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

නාරාංගමුව 078-3873586    

38 සක.මම්.මස්ථ.ජී.කුලසස්ේ
කර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩුගම 077-1051101    

39 සී.ඩී.සක රත්නායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ඉඹුලන්දණ්ඩ 077-1827613    

40 ඩබ්.ඒ.මන්.ීමරසිාංහ 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දිය බුබුල 071-1323035    

41 මස්ථ.බී.ඩබ්.මච්.මම්.සී.
පී.ඇකසකසපොල මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දිකකිරිය 077-9999302    

42 අයි.ජී.සී.කුමාරතුාංග 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකෝට්සට්සගො
ඩ 

071-1945783    

43 ටී.මස්ථ.කුලසූරිය මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

හත්මුණගාල 071-3486662    
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44 ඕ.සක.මන්.මක.සස්න
විරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කූිමයන්සගොඩ 077-1545809    

45 ඩී.මම්.මස්ථ.සක.දිස්ානා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකොටුසේසගද
ර පතුර 

077-5532016    

46 ජී.ආර්.ගිණිසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

මන්දණ්ඩාසව
ල 

0662222325    

47 ඩී.මක.මච්.අයි. ද 
සිකවා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

දුන්කලවත්ත් 071-8577421    

48 මක.පී.මක.සපසර්රා 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

නාසගොකල 071-4496277    

49 ඩබ්.මම්.ජී.ඩී.රණසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සකොටුසේසගද
ර දකුණ 

077-8613933    

50 සක.මම්.ජී.ජී.ළි.සක.ක
සෘෝනාර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

සදොරකුඹුර 077-7546808    

51 මම්.ඊ.ීමරතුාංග මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩිවිට 071-8099720    

52 මච්.ඩබ්.ධ්ර්මදාස් මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ගකවඩුකුඹුර 078-3881086    

53 ආර්.මම්.මස්ථ.කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

පඩිවිට 
සවලගම 

0712021287    

54 මන්.ආර්.ඒ.පී.නානාය
කකාර සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-6265888    

55 මච්.ඒ.මස්ථ.මස්ථ.ජයසිාංහ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 075-4937336    

56 ඒ.ජී.මස්ථ.ආර්.සක.විජ
සෘේ සකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-5998478    

57 ඊ.ජී.මන්.ඩී.විසේරත්න 
සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8827916    

58 මච්.මම්.සක.පී.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8050181    

59 ආර්.ඒ.මක.සී.ීම.සපසර්
රා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-6558989    

60 සක.සක.පී.බී. ද සිකවා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-4707661    

61 බී.ඩී.මම්.සක.බුලත්ව
ත්ත් සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-8381930    

62 ඩී.මන්.පී.දස්නායක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 077-8805394    

63 ඊ.ජී.ඩී.මන්.කුමාරි මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-7884877    

64 සී.මස්ථ.ත්ාත්ාත්රිසේ මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-0179405    

65 මන්.ීම.ඩබ්.මම්.වනිගස්
සෘේ කර සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-2656466    

66 ඩී.මච්.ආර්.මස්ථ.දියුණුග
සෘේ  මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-6900680    

67 ඩබ්.ඒ.සක.මක.සපසර්
රා මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-3438776    

68 ඩී.ජීත්ටී.බණ්ඩාර මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-5305903    
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69 මච්.සක.මානවඩුසේ 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764380    

70 බී.ඩී.මන්. ද සිකවා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764431    

71 ඩබ්.මම්.මන්.සක.විසේ
සකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-1764399    

72 ඩී.මක.මස්ථ.මන්.ප්රනාන්
දු මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-4520650    

73 මම්.ආර්.මන්.ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

078-3860044    

74 මම්.මන්. ද සිකවා මිය ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 071-1690044    

75 සී.පී.සක.විසේරත්න 
මිය  

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 078-9639022    

76 ඒ.මච්.ජී.සී.පදයාංගනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

071-6858580    

77 ජී.ආර්.අයි.ඩී.සක. ද 
අකවිස්ථ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

077-9063653    

78 සක.ඩී.පී.ප්රියන්ගනී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

072-4611037    

79 මන්.පී.ආර්.මස්ථ.ීමදියව
ත්ත් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

037-5787433    

80 සක.ජී.ටී.දිකරුකෂි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

කාර්යාලය 072-6580260    

81 මච්.මම්.මම්.ආර්.ඉලාං
ගසිාංහ සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරින් 

ප්රා.සක.සකොට්
ඨාශය 

    

 

 

09.ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  - යාපල 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර ග්රාමනිළධ්ාරි 
වස්ම 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දු.අ. 

සපෞශගලික 
දු.අ. 

නිවසස්ේ 
දු.අ. 

 

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

1.  සක.අජන්ත්ා කුමාරි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ආතාවල 0662246298 072-2792394  - 

2.  ආර්.මච්.ඉසරෝමි 
ගුණවර්ධ්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ලිහිණිළිටිය 0662246298 071-9284633  - 

3.  ඊ.මම්.යූ.ඩබ්.ආර්.සක
.බණ්ඩාරනායක  

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සස්ේනාගම 0662246298 078-3283140  - 

4.  පී.ජී.මච්.සේ.සක.බණ්
ඩාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොරගහමඩ 0662246298 071-7854233  - 

5.  ඩී.මම්.අමිල 
දස්නායක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දඹසගොකල 0662246298 078-3634519  - 

6.  පී.ජී.ඒ.ප්රියන්ති 
ජයරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

බඹරගහවත්ත් 0662246298 077-4713147  - 

7.  ඒ.ජී.අනූකා දිලාශනි 
සිකවා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාරාගමුව 0662246298 071-6353823  - 
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8.  යූ.මම්.ඩබ්.මම්.ඒ.මස්ථ.
ීමරසකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ර්බ්ිමලිය 0662246298 077-9963235  - 

9.  සක.ඒ.සී.සක.සස්නවි
රත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගකසබොඩ 0662246298 071-4400506  - 

10.  මච්.මම්.සක.පී.සස්ෝම
රත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකෝන්ගහසවල 0662246298 071-6409198  - 

11.  මම්.ජී.සී.කුමාරිහාමි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිකලගහමුලත්ැ
න්න 

0662246298 066-4918636  - 

12.  මච්.මම්.වයි.ජී.ාාන්ද
නී සහේරත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ළිලිහුඩුසගොකල 
(ඉහළ) 

0662246298 071-6449841  - 

13.  මච්.මම්.අයි.කුමාරිහා
මි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අරාංගල 0662246298 071-2992195  - 

14.  අයි.සක.ඩී.ස්රත් මයා ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ළිලිහුඩුසගොකල 
(පහළ) 

0662246298 066-2050025  - 

15.  මන්.මච්.සී.මස්ථ.නානා
යකකාර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හබරගහමඩ 0662246298 072-5708330  - 

16.  සක.ජී.නිකමිණි 
සකොලන්සගොකල මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කරවිලසහේන 0662246298 071-1376042  - 

17.  මච්.මම්.මම්.ජී.ආර්. 
මක.බී.මඩවල මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කූිමයන්ගහඇල 0662246298 071-7658172  - 

18.  වයි.ජී.පී.සක.විසේර
ත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හාඩුව 0662246298 078-6964409  - 

19.  ඩබ්.ඒ.මම්.මම්.විසේසූ
රිය මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගාංඉමයාය 0662246298 071-2884800 06620501
35 

- 

20.  මච්.මම්.පී.බී.සහේරත් 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මීය ගහඇල 0662246298 077-3045488  - 

21.  ආර්.ජී.ධ්ම්මිකා 
කුසුම්ලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොඩම්අත්ත්ාව
ල 

0662246298 072-5966853  - 

22.  ආර්.නදීකා මසනෝරි 
විසේලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිකුල 0662246298 071-7272771  - 

23.  ඩබ්.මම්.මස්ථ.සක.විජ
සෘේ තුාංග මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පස්ථස්ැත්ත්ෑව 0662246298 071-8018916  - 

24.  ඒ.මම්.ඒ.ඩී.සක.ස්මර
සිාංහ මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සපනලසබොඩ 0662246298 077-6470924  - 

25.  මච්.ආර්.ආර්.පී.සහේර
ත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සම්කළිටිය 0662246298 0664909490  - 

26.  ඩබ්.ජී.ඉසර්කා 
වනිගරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මුරුසත්ෝලුව 0662246298 072-8500415  - 

27.  ඩබ්.ජී.ලකශ්රි ස්දානා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දීයන්කඩුව 0662246298 072-3186411  - 

28.  මච්.මම්.ඉන්දික 
රුවන් දමත්රිපාල 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වැවැත්ත්ෑව 0662246298 072-4623322  - 

29.  ඒ.බී.ටී.මම්.ඊ.බණ්ඩා
රනායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාලන්ද 0662246298 077-4203702 06622466
34 

- 

30.  ආර්.ඒ.සී.ඩී.රාජපකක 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සස්ේරුදණ්ඩාප
සෘොල 

0662246298 072-9572711  - 

31.  මන්.මච්.මස්ථ.සක.නව
රත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩුසදණිය 0662246298 071-5304622  - 
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32.  මම්.ජී.ඩී.පී.බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුසගොකල 0662246298 078-6166732  - 

33.  ටී.බී.ආර්.මකකාන්ති 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හර්ගස්ථයාය 0662246298 078-3283144  - 

34.  ඕ.ඒ.යූ. ද සස්ොයිස්ා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සබොබැකල 0662246298 071-0925780  - 

35.  ඩී.මම්.මම්.මස්ථ.දිස්ානා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වම්බටුයාය 0662246298 077-6373270  - 

36.  ඊ.මම්.ඒ.පී.සක.මදිරි
සිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාපල 0662246298 071-5957596  - 

37.  මච්.මම්.වයි.සක.සහේර
ත් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හැළඹගහවත්ත් 0662246298 078-4811299  - 

38.  ඩබ්.ජී.ඩී.සක.දිස්ානා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇකසහේන 0662246298 071-1874100  - 

39.  ඒ.මම්.ඩී.ඩී.සක.බණ්
ඩාරනායක මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හාඩුසවල 0662246298 071-2249683  - 

40.  ඊ.මම්.යූ.ඩබ්.ආර්.සක
.බණ්ඩාරනායක 
මයා(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සබෝවත්ැන්නව
ත්ත් 

0662246298 072-4883795  - 

41.  ආර්.මච්.ඉසරෝමි 
ගුණවර්ධ්න 
මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඕපකගල 0662246298 සමම වස්ම 
සමොරගහකන්ද 
ජලාශයට 
යටීම ඇත්. 

 - 

42.  ඒ.ජී.අනූකා දිලාශනි 
සිකවා මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අඹන 0662246298             -  - 

43.  ඒ.ජී.අනූකා දිලාශනි 
සිකවා මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කඹරව 0662246298             -  - 

44.  ඒ.ජී.අනූකා දිලාශනි 
සිකවා මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගකසපෝරුසගො
කල 

0662246298             -  - 

45.  ටී.බී.ආර්.මකකාන්ති 
මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇලගමුව 0662246298             -  - 

46.  මන්.මච්.සී.මස්ථ.නානා
යකකාර මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ත්ලාසගොඩ 0662246298             -  - 

47.  ඩබ්.ජී.ඉසර්කා 
වනිගරත්න 
මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කඩවත් 0662246298             -  - 

48.  ඩී.මම්.අමිල 
දස්නායක මයා(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මැදළිහිකල 0662246298             -  - 

49.  යූ.මම්.ඩබ්.මම්.ඒ.මස්ථ.
ීමරසකෝන් 
මයා(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

රජාසවල 0662246298             -  - 

50.  ආර්.ජී.ධ්ම්මිකා 
කුසුම්ලත්ා මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොරසගොකල 0662246298             -  - 

51.  ඕ.ඒ.යූ. ද සස්ොයිස්ා 
මිය(වැ.බ) 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ිමිමල 0662246298             -  - 

52.  සේ.මම්.මස්ථ.බී.ජයසු
න්දර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මීය සගොකල 0662246298             -  - 

53.  ආර්.මම්.මම්.මස්ථ.රත්
නායක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 077-5378908  - 
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54.  ටී.මච්.අයි.පී.සපසර්රා 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 077-4541952  - 

55.  මම්.මන්.ද.සක.ධ්ර්ම
වර්ධ්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 071-8049243  - 

56.  ආර්.මස්ථ.ආර්.දිස්ානා
යක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 077-2256960  - 

57.  පී.මම්.ඩබ්.මම්.ඒ.කුම
ෘාරි මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 076-6919104  - 

58.  සක.මම්.මස්ථ.කැකුල
න්දර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 077-5743922  - 

59.  මච්.මම්.ඩබ්.ඩී.බණ්ඩ
ෘාරනායක සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 071-5596510  - 

60.  ඒ.ජී.ඩී.ආර්.විසේරත්
න සමය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 077-7917695  - 

61.  ඩබ්.මම්.යූ.අයි.ීමරසස්ේ
කර මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 071-2476037  - 

62.  මච්.මස්ථ.අයි.ටී.සක.කු
ලරත්න මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කාර්යාලය 0662246298 071-0925705  - 

 

 

10.ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  -ලේගල 

 

අනු 

අං

ක 
යෙ  යතුර 

ග්රාෙනිළධාරි 

වස්ෙ 

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු.ක.අ 

දේශපෞීගකතක 

දු.ක.අ. 
නිවදේශස්ේ දු.ක.අ 

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

1 ඒ.වයි.මම්.මන් 
ගලසගොඩ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ප්රා/සක 
කාර්යාලය,  

0663060652 
071 3841496 

  

2 පී.ඩී සශවිකා ධ්ර්මදාස් 
සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ප්රා/සක 
කාර්යාලය,  

0663060652 
076 6322209 

  

3 ටී.ඒ.ජී.මස්ථ. සුජීවා 
කුමාරි සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ප්රා/සක 
කාර්යාලය,  

0663060652 
071 7525786 

  

4 සක.ඩී.ජී ඉසනෝකා 
ාතුරානි සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ප්රා/සක 
කාර්යාලය,  

0663060652 
077 2051151 

0662055108  

5 ඩී.ඇම් ාමිලා පදයාංගනි 
සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ප්රා/සක 
කාර්යාලය,  

0663060652 
071 5504135 

  

6 
ආර්.මච්.ඩී දර්ශන 
සපසර්රා මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සශවාලසදණිය 
/රඹුකඔළුව 
/ගඟසහේන්වල 

0663060652 
077 6770688 

0662057980  

7 
ආර්.ඩී අජිත් කුමාර 
විසේසස්ේන මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වැලිවරණසගො
කල , 
හත්සත්ොටඅමු
ණ, සගෝනවල 

0663060652 

071 8227462 

  

8 ඩබ්.ඒ.මන් 
වන්නිආරච්චි මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාඔය / 
පකසකගම 

0663060652 
071 1499030 
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11.ප්රාදේශීය  දේශමකම් කාර් ාල  -විමගමුව 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර 
 

ග්රාමනිළධ්ාරි 
වස්ම 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ දු.අ. 

සපෞශගලික 
දු.අ. 

නිවසස්ේ දු.අ. 

 
SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

1.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නුගසගොකල 066-2250039 076- 8357618  - 

2.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මීය වාඔසබ් 066-2250039 076- 8357618  - 

3.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සස්ෝනුත්ත් 066-2250039 076- 8357618  - 

4.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

80 යාය 066-2250039 071- 2467867  - 

5.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

පඩුසවකවල 066-2250039 076- 8357618  - 

6.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සුළුගුසණ් 066-2250039 076- 8357618  - 

7.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

වනරව 066-2250039 071- 2467867  - 

9 
ඩී.මම් ාන්්රාවතී මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොරත්ැන්න / 
කරතමුකල 

0663060652 
071 9489725 

  

10 ඊ.මම්.සක.ජී 
යස්වතීමැණිසක මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි කළුගඟ 

0663060652 
071 9531175 

  

11 සක.මම්.පී සුජාත්ා 
කුමාරි සමනවිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සකකඔය / 
අකරහැඩිය 

0663060652 
071 7998484 

  

12 

පී.ජී.මස්ථ ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හකමිණිය / 
රණමුසර්ගම / 
නාරාංගමුව / 
ලසකගල 

0663060652 

071 3390854 

  

13 
ීම.ජී.ඩබ්.බී. 
සත්න්නසකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගුරුසවල  / 
රාවණාගම / 
ගකසගදවල 

0663060652 
071 0322973 

0715762231  

14 මච්.ඒ.මස්ථ ස්මන්මලී 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දාස්ථගිරිය / 
වැකසකසවල 

0663060652 
071 0925698 

  

15 
ඊ.පී. ශාන්තිලත්ා මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිණිරන්කැටිය 
/ ඉමාඩුව / 
කිවුසකවාඩිය 

0663060652 
071 9856590 

  

16 
මච්.මම්.යූ.ජී. ජයන්ත් 
සහේරත් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඉළුකකුඹුර / 
ළිටවල / 
කහගල 

0663060652 
071 9073460 

  

17 
ටී.මම්.ආර්.ජී.මස්ථ.සක.බී 
ස්මරසකෝන් මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇටන්වල / 
රත්තින්ද / 
දිවුකගස්ථපත්න 

0663060652 
071 2944542 

  

18 මච්.ජී.මක. දිකරුකෂි 
මිය 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කන්සශළිටවල 
0663060652 

0714367282 
  



302 
 

8.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

බත්ගම්පල 066-2250039 071- 2467867  - 

9.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සප්රකනත්ත් 066-2250039 071- 2467867  - 

10.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව 066-2250039 071- 8903957  - 

11.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාමිණිගම 066-2250039 071- 2467867  - 

12.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

ගුරුසවලයාය 066-2250039 071- 8903957  - 

13.  ටී. මච්. ජී. අජිත් 
කුමාරසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සබෝගහවැව 066-2250039 071- 2467841  - 

14.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මකගම්මන 066-2250039 071- 8192307  - 

15.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක 066-2250039 071- 8192307  - 

16.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කරවිගහවැව 066-2250039 071- 8192307  - 

17.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 8192307  - 

18.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුකන්දන 066-2250039 071- 9408368  - 

19.  ාාන්දනී 
විසේසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

අලිවාංගුව 066-2250039 071- 2467601  - 

20.  ාාන්දනී 
විසේසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මැදකන්ද 066-2250039 071- 2467601  - 

21.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

දුණුවිලළිටිය 066-2250039 071- 9191223  - 

22.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

පලුළිටිය 066-2250039 071- 9191223  - 

23.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රත්සත්ොට යාය 066-2250039 071- 9191223  - 

24.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

තුන්හිරියාවැව 066-2250039 071- 9191223  - 

25.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුකඔය 066-2250039 071- 9408368  - 

26.  ාාන්දනී 
විසේසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විහාරගම 066-2250039 071- 2467601  - 

27.  ටී. මච්. ජී. අජිත් 
කුමාරසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව 066-2250039 071- 2467841  - 

28.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සටොප්වලළිටිය 066-2250039 071- 9408368  - 

29.  ටී. මච්. ජී. අජිත් 
තුමාරසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

ගැඹුරුඔය 066-2250039 071- 2467841  - 

30.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

අලියාවල 066-2250039 071- 8903957  - 

31.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සවසහරගල 066-2250039 071- 9408368  - 

32.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හිිමලියාකඩ 066-2250039 071- 9408368  - 
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33.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සමොරගහපකප
ත් 

066-2250039 071- 8903957  - 

34.  ඩබ්. මම්. අස්ාංක 
ගුණරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල 066-2250039 076- 7467964  - 

35.  ඩබ්. මම්. අස්ාංක 
ගුණරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සහට්ටිසපොල 066-2250039 076- 7467964  - 

36.  ඩබ්. මම්. අස්ාංක 
ගුණරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාමිණිගම 066-2250039 076- 7467964  - 

37.  ටී. මච්. ජී. අජිත් 
කුමාරසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සකඩියාංගල 066-2250039 071- 2467841  - 

38.  ඩබ්. මම්. අස්ාංක 
ගුණරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සශවගිරිය 066-2250039 076- 7467964  - 

39.  ඩබ්. මම්. අස්ාංක 
ගුණරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

ළිදුරුවැකල 066-2250039 076- 7467964  - 

40.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නුගසගොකල 066-2250039 076- 8357618  - 

41.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මීය වාඔසබ් 066-2250039 076- 8357618  - 

42.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සස්ෝනුත්ත් 066-2250039 076- 8357618  - 

43.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

80 යාය 066-2250039 071- 2467867  - 

44.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

පඩුසවකවල 066-2250039 076- 8357618  - 

45.  ජී. ජී. 
සස්සනවිරත්න මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සුළුගුසණ් 066-2250039 076- 8357618  - 

46.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

වනරව 066-2250039 071- 2467867  - 

47.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

බත්ගම්පල 066-2250039 071- 2467867  - 

48.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සප්රකනත්ත් 066-2250039 071- 2467867  - 

49.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව 066-2250039 071- 8903957  - 

50.  අයි. ජී. මන්. ආර්. 
ස්මරජීව මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාමිණිගම 066-2250039 071- 2467867  - 

51.  යූ. සක. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

ගුරුසවලයාය 066-2250039 071- 8903957  - 

52.  ටී. මච්. ජී. අජිත් 
කුමාරසිාංහ මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සබෝගහවැව 066-2250039 071- 2467841  - 

53.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මකගම්මන 066-2250039 071- 8192307  - 

54.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක 066-2250039 071- 8192307  - 

55.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කරවිගහවැව 066-2250039 071- 8192307  - 

56.  ඒ. මම්. සප්රේමරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රදුන්සන්වැව 066-2250039 071- 8192307  - 

57.  ඩී. මම්. ජයරත්න 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුකන්දන 066-2250039 071- 9408368  - 
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58.  ාාන්දනී 
විසේසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

අලිවාංගුව 066-2250039 071- 2467601  - 

59.  ාාන්දනී 
විසේසකෝන් මිය 

ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මැදකන්ද 066-2250039 071- 2467601  - 

60.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

දුණුවිලළිටිය 066-2250039 071- 9191223  - 

61.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

පලුළිටිය 066-2250039 071- 9191223  - 

62.  දිලානී ප්රියාංගිකා මිය ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රත්සත්ොට යාය 066-2250039 071- 9191223   

 

 

දිවි යැගුෙ  නිලධාරීන් 
  

ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - අඹන්ග දේශකෝරදේශළේ 
 

 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක 

ය 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 ජී. ආර්. මම්. නිලූකා 
ප්රියදර්ියණි මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 078- 8837862    

02 ඩබ්. මම්. ඒ. ජී. ඥානවතී 
මැණිසක මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රාසක. 
කාර්යාලය 

071- 3530067    

03 මස්ථ. පී. සුමනාවතී මිය දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රාසක. 
කාර්යාලය 

072- 3125396    

04 සක. ජී. ඉන්්රාවතී දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල 
බැාංකුව 

077- 4125250    

05 අයි. ජී. මස්ථ. සක. 
නවරත්න බණ්ඩාර මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 
බැාංකුව 

077- 6674915    

06 ආර්. මම්. සහේමවතී 
මැණිසක 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 
බැාංකුව 

072- 8992752    

07 සක.ඩබ් . ජී. ගුණරත්න 
මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 
බැාංකුව 

072- 3451122    

08 යූ. ජී. කුමාරසිාංහ මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමලි 077- 6493140    

09 පී. ජී. මන්. ජී. බලාංසගොඩ 
මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමලි 071- 3768457    

10 ඩබ්. මම්. කලාණි 
වික්රමසිාංහ මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

කසලෝඩා 077- 9045232    

11 සක. ජී. නිමක ආරියවාංශ 
මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගම්මඩුව 077- 7074479    

12 මම්. ජී. මකලිකා මිය දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

හුණුකැසට් 075- 0890614    
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13 මම්. මම්. බණ්ඩාර 
මැණිසක මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

රාංමුතුගම 077- 5738138    

14 ආර්. ජී. ආරියසස්ේන මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

සිරාංගහවත්ත් 072- 5726652    

15 මම්. ජී. ආනන්ද 
අසබ්රත්න මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රා. සක. 
කාර්යාලය 

072- 8697074    

16 මම්. ජී. පපසස්ේන මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

පකසක 
ඇස්ථඇශදුම 

077- 0158487    

17 සක. ජී. ස්මරසකෝන් 
බණ්ඩා මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

කවුඩාගම්මන 071- 0116103    

18 මච්. ඩබ්. නන්දසිරි මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල බැාං. 077- 4460229    

19 ඒ. ආර්. මම්. මකලිකා 
ඉන්්රානී 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල බැාං. 071- 8123251    

20 සක. ජී. ඉන්දික දිමුතු 
ප්රස්ාශ කුමාර මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ඉඹුකසගොකල 072- 5958153    

21 බී. මම්. ගැමුණු 
බස්ථනායක මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල බැාං. 077- 4814459    

22 ඩී. මම්. නාලනී 
දිස්ානායක මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

මැටිහකක 077- 4196857    

23 ඊ. මම්. මම්. පාලිත් 
බණ්ඩාර අධිකාරම් මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල බැාං. 077- 4060773    

24 ඩී. මම්. දිස්ානායක මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

කුඹකඔලුව 077- 2852817    

25 මම්. මූර්ති මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල බැාං. 077- 9079058    

26 ඊ. මම්. කිරිබණ්ඩා 
ඒකනායක මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රා. සක. 
කාර්යාලය 

077- 4626369    

27 මන්. සයෝසේකථවරී දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රා. සක. 
කාර්යාලය 

077- 2792877    

28 සක. ජී. ගුණරත්න මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ර්ස්ථස්ැකල 077- 6342016    

29 සක. ජී. තිලකරත්න මයා දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

අලුත්සවල 077- 9496147    

30 ටී. මම්. ශාන්ති සශවිකා 
කුමාරිහාමි මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ප්රා. සක. 
කාර්යාලය 

077- 4007352    

31 මස්ථ. බී. ජී. ප්රියන්ත් 
කුමාර මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

තිබ්බටුකනත් 077- 8408416    

32 ජී. ජී. ගුණතිලක 
බණ්ඩාර මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

පකසකත්ැන්න 072- 9836270    

33 ආර්. මම්. අජිත් බණ්ඩාර 
මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

ගුරුබැිමල 
කලාපය 

071- 8049997    
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34 මච්. මම්. මාංඡුලා කුමාරි 
සහේරත් මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

සකොස්ථසගොකල 072- 4125709    

35 ආර්. ජී. සුමිත්රා කුමාරි 
මිය 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

නාරාංසගොකල 077- 9182139    

36 ආර්. ඩබ්. මම්. ස්රත් 
රත්නායක මයා 

දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

නාගුලියශද 077- 5201278    

37 ලකකථමි මකලිකා මිය දිවි නැගුම  
නිලධ්ාරී  

කකගකත්ැන්න 071- 1035842    

 

ො දේශම ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙ ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE

/IMO/

WHAT

SAPP/ 
TWITT

ER/ 
VIBER 

01 ඩබ්.පී.ස්ාලිය ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මකුකගහරුප්ප 0774894871    

02 ඩබ්.පී.ස්ාලිය ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

කිරිගකසපොත්ත් 0774894871    

03 මස්ථ.අනුරුශධ් බණ්ඩාර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඇකසකසපොල 0784738992    

04 මස්ථ.අනුරුශධ් බණ්ඩාර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පරණ 
සදොඹසවල 

0784738992    

05 ඩබ්.මම්.සහේමාන්්ර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සකෝට්ටසගොඩ 0774071370    

06 ඩබ්.මම්.සහේමාන්්ර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඉඹුලන්දණ්ඩ 0774071370    

07 අයි.මස්ථ.සක.දුකලෑව ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සදොඹසවල 0778086338    

08 අයි.මස්ථ.සක.දුකලෑව ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සගොලහැන්වත්
ත් 

0778086338    

09 පී.ජී.රුවන්ති ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පඩුගම 0771843987    

10 මන්.නසවෝදනී ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

දුන්කලවත්ත් 0770388276    

11 මස්ථ.රඹුකසපොත් ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 0717215420    

12 ඩී.බී.ඒකනායක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පලාපත්වල 0776098955    

13 ඩී.බී.ඒකනායක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඕවලසපොකවත්
ත් 

0776098955    
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14 ඊ.මම්.යූ.අයි. 
සස්නවිරත්න 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

කළුදෑවල 0718064736    

15 මෆථ.ආර්.මම්.මන්සූර් ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මුස්ථලිම් නගරය 0775568205  0662231044  

16 මම්.සේ.ෆ්රේෂියා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඔයපහල 0762632686  0662233607  

17 ටී.ඒ.මන්.සපොඩිමැණිසක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඉහළ හරස්ථගම 0752596630    

18 ටී.ඒ.මන්.සපොඩිමැණිසක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සිාංහල නගරය 0752596630    

19 මච්.මම්.ඩී.සක.සහේරත් ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

අලුවිහාරය 0770640969    

20 ඒ.ජී.පී.රත්නමැණිසක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සගොාංගාසවල 0779705258    

21 සක.ඩී.කන්නන්ගර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

විහාර පාර 077917853/  0662224349  

22 මච්.මම්.ඩී.බී.රණතුාංග ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පාරාවත්ත් 0715407260    

23 මච්.මම්.ඩී.බී.රණතුාංග ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

දිකකිරිය 0715407260    

24 සී.මස්ථ.අකවිස්ථ ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සබෝගහසකොටුව 0768004492    

25 ටී.ජි.මස්ථ.ආනන්ද ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මන්දණ්ඩාසවල 0779998998    

26 ටී.ජි.මස්ථ.ආනන්ද ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

බීරිසදවල 0779998998    

27 මච්.මම්.ඩබ්.සක.සහේන්සද
ණිය 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පඩිවිට සවලගම 0755443347    

28 මන්.මන්.ජයසස්ෝම ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මකවත්ත් 0771283195    

29 මස්ථ.ඒ.දිශාන්ත් ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සකොටුසේසගදර 
දකුණ 

0774396877    

30 අයි.ඩී.අසබ්ගුණසස්ේකර ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

නාසගොකල 0779741067    

31 ඒ.මස්ථ.සී.ද සිකවා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

කන්සදසගදර 0725205277    

32 රූළිකා නිරාංජනී ද සිකවා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

හුලාංගමුව 
දකුණ 

0772093495    

33 රූළිකා නිරාංජනී ද සිකවා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

කූිමයන්සගොඩ 0772093495    

34 ඩී.මම්.මස්ථ.මන්.සක.දිස්ා
නායක 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

හුලාංගමුව පතුර 0717878350    
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35 ඩී.මම්.මස්ථ.මන්.සක.දිස්ා
නායක 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සකොටුසේසගදර 
පතුර 

0717878350    

36 මම්.ජී.ාන්්රලත්ා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සදොඩම්සදණිය 0778067611    

37 ඒ.ජී.රමලත්ා ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

පඩිවිට 0778067611    

38 මක.ජී.අසනෝමා 
ධ්ර්මරත්න 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

දියබුබුල 0718247403    

39 ඩබ්.මම්.ප්රියාංගිකා 
සස්ේනාරත්න 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මාබඳගාත්ැන්න 0774901069    

40 සේ.මම්.ඒ.ජී.ඉන්්රා 
කුමාරිහාමි 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

නාරාංගමුව 0722954674    

41 ඒ.මම්.මස්ථ.සක.අලහසකෝ
න් 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

සමොරගහමඩ 0723848490    

42 මම්.මම්.ස්මරසිාංහ 
බණ්ඩාර 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මඩවල 0772868169    

43 ඒ.ජී.වික්රමසිාංහ ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

හත්මුණගාල 0774116899    

44 මම්.ජී.ාන්ද්රිකා කුමාරි ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

කවටයාමුණ 0776689220    

45 මම්.ජී.ාන්ද්රිකා කුමාරි ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ඊරියසගොකල 0776689220    

46 ඒ.ජි.බී.වික්රමසිාංහ ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

රේජම්මන 0771150690    

47 පී.ජී.පී.සක.ධ්ර්මවර්ධ්න ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ර්වකළිටිය 0766110540    

48 පී.ජී.පී.සක.ධ්ර්මවර්ධ්න ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

අාංකන්ද 0766110540    

49 ජී.ජී.ඉන්්රාවතී මැණිසක ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ත්ලගස්ථයාය 0777791099    

50 බී.මම්.ලීලා කුමාරිහාමි ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

මඩවල පකපත් 0773067527    

51 ආර්.මම්.ලියනසේ ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

ගකවඩුකුඹුර 0775557702    

52 ඩබ්.ඩබ්.ජී.අයි.රුවන් 
කුමාර 

ස්මෘශධි 
නිලධ්ාරි 

වකලිසවල 0772383067    
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රත්දේශ ො  ප්රාදේශීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

 

අනු 

අංක 

 නිලධාරී ාදේශේ 

යෙ 

 යතුර ජංගෙ දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

SKYPE/IMO/W

HATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01 මච්. මම්. ඩබ්. 
සහන්නායක මයා                                                              

දි. ස්ාං. නිල. 077- 7214942    

02 ජී. ආර්. ජී. 
ඥානවතී මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 5939739    

03 ඩබ්. ජී. 
බණ්ඩාරරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 8376251    

04 ආර්. පඩසගදර 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 9066298    

05 සක. ආර්. ඒ. 
ගුණරත්න මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 8442727    

06 මච්. මම්. මක. 
සක. සහේරත් මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 3797635    

07 යූ. ජී. සුමනාවතී 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 7127877    

08 මස්ථ. සක. සේ. 
ර්කථපකුමාර මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 2328290    

09 යූ. ජී. ටී. සේ. සක. 
ඒකනායක මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 1357638    

10 පී. ජී. 
සපොඩිමැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4489140    

11 මම්. ජී. මස්ථ. ඒ. 
ස්මරීමර මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4001501    

12 ආර්. මම්. ීමරසිාංහ 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4673276    

13 මම්. සකකවරාජා 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 2403931    

14 ඊ. මම්. මක. ඩී. බී. 
ඒකනායක මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 3878670    

15 ඩී. ජී. රමා කුමාරි 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 8395754    

16 ඊ. ජී. ශ්රියාණි 
කුසුමලත්ා මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 6726753    

17 ඒ. මම්. මක. බී. 
අසබ්සිාංහ මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 7147816    

18 ඩබ්. මම්. 
ශාන්තිලත්ා 
මැණිසක මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4281056    

19 ටී. මම්. පී. 
සත්න්නසකෝන් 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 075- 7530040    
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20 ඩී. ජී. රණසිාංහ 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 6084428    

21 ආර්. පී. සී. සක. 
ගුණවර්ධ්න මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 6928189    

22 යූ. ජී. ඒ. 
විසේසූරිය මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 3329669    

23 යූ. ජී. මන්. 
බණ්ඩාර මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 5426218    

24 ඒ. මම්. 
කලාණවතී මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 5369148    

25 පී. ඒ. ජී. ඩබ්. 
සපොඩිමැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 071- 0965378    

26 සී. සේ. විසේසිාංහ 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 5894791    

27 මච්. මම්. සී. සක. 
සහේරත් මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4345634    

28 ආර්. ඒ. ශාන්ත් 
කුමාර මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 4040103    

29 ජී. ජී. විමලාවතී 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 3897111    

30 සක. ඩබ්. ඒ. මස්ථ. 
අයි. කරුණාතිලක 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 0777- 651839    

31 මන්. ජී. 
කුමාරමැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 4419594    

32 මච්. ජී. ලිලාවතී 
මැණිසක මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 9224490    

33 ටී. මම්. මන්. ජී. 
ආර්. බී. 
සත්න්නසකෝන් 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 1147532    

34 මච්. ජී. සී. සක. 
ප්රියදර්ශන මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 9638715    

35 බී. පී. ජී. සී. සක. 
මම්. ශ්රියාංගනී මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 071- 3706438    

36 මච්. බටකන්දසේ 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 2309987    

37 මස්ථ. මන්. 
බණ්ඩාරනායක 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 0649001    

38 ඒ. ඒ. ඒ. අස්ාඩ් 
මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 075- 7525692    

39 මම්. මම්. මස්ථ. 
මකලවමැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 072- 8008503    

40 පී. ජී. මන්. 
සස්ේරසිාංහ මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 078- 5718690    
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41 මම්. ජී. ඒ. ඩබ්. 
ලකමිණි මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 071- 2943685    

42 යූ. ජී. ශ්රියා මාලනී 
මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4716030    

43 පී. ජී. ඩබ්. 
කුලරත්න මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 071- 8600426    

44 සක. ඒ. ඩී. ඒ. මස්ථ. 
කුලතුාංග මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 8744360    

45 අයි. ජී. සක. සක. 
ගුණරත්න මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 4219436    

46 සේ. ජී. පී. 
දමයන්ති මිය 

දි. ස්ාං. නිල. 071- 4309688    

47 යූ. ජී. ජයන්ත් 
බණ්ඩාර මයා 

දි. ස්ාං. නිල. 077- 9090592    

 

04. ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - ගදේශමදේශවල 

අනු 
අාංක
ය 

නිලධ්ාරියාසේ නම ත්නතුර 
වස්ම/රාජකාරි 
ස්ථාානය 

ජාංගම දුරකාන 
අාංකය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකාන 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකාන 
අාංකය 

SKYPE/I

MO/WHA

TSAPP/ 
TWITTE

R/ VIBER 

1.  ඩබ්. ඩී. ජයතිලක 
වනිගසිාංහ මයා 

දි. ස්ාං. නි. ප්රා. සක. 
කාර්යාලය, 
ගසකසවල 

071- 0536707    

2.  බී. ජී. ලලිත් 
බුලනවැව මයා 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං. 
ත්ලකිරියාගම 

077- 1984968    

3.  යූ. ජී. ධ්ම්මිකා 
පඩවත්ත් මිය 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
වාස්ලසකෝට්සට් 

071- 9290025    

4.  සක. ඩී. නිමක සිසිර 
කුමාර මයා 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
ත්ලකිරියාගම 

066- 2288010    

5.  ඒ. ජී. ඥානසිරි මයා දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
ගසකසවල 

071- 7597422    

6.  මච්. ජී. රාංජිත් 
අරුණශාන්ත් මයා 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
නිලගම,බඹරග
ස්ථවැව 

072- 8450195    

7.  සක. ජී. ජී. 
සිරියලත්ා මිය 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
බුලනවැව 

071- 9447310    

8.  ඩබ්. ටී. සී. සක. 
අසබ්වික්රම මයා 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
නිලගම 

077- 5446509    

9.  ඒ. මම්. දයාවතී 
මැණිසක මිය 

දි. ස්ාං. නි. සමොරසගොකල 077- 0401470    

10.  මම්. ජී. ාාන්දනී 
ප්රියාංගිකා මිය 

දි. ස්ාං. නි. බඹරගස්ථවැව 077- 4220580    

11.  රමණි කුමාරි මිය දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
මකුළුගස්ථවැව 

066- 2287371    

12.  පී. ජී. සහේමමාලා 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. දිවි නැගුම බැාං., 
ගසකසවල 

077- 2028180    
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13.  පත්මිණි රත්නලත්ා 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. රාලලෑසරොටවැ
ව 

077- 4220560    

14.  පී. මම්. 
කරුණාරත්න මයා 

දි. ස්ාං. නි. පාලුසහොම්බාව 066- 5575658    

15.  මක. ජී. කමලාවතී 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. අලුත්වැව වස්ම 077- 4689911    

16.  යූ. ආර්. ජී. බන්දුල 
ාන්්රසස්ේන මයා 

දි. ස්ාං. නි. ප්රා. සක. 
කාර්යාලය, 
ගසකසවල 

077- 6770945    

17.  ඩබ්. ඒ. මම්. ඩී. 
ර්කථපකුමාරි අදිපත්තු 

දි. ස්ාං. නි. රාංවැඩියාව 072- 9806029    

18.  පී. ඒ. විජිත්ා ළියසීලි 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. නිලගම 
කලාපය 

077- 5311390    

19.  මම්. ජී. කුසුමා 
විසේලත්ා මිය 

දි. ස්ාං. නි. සහොම්බාව 077- 6509591    

20.  යූ. ආර්. ජී. 
කරුණාරත්න මිය 

දි. ස්ාං. නි. ළිිමදුනුගම  077- 2135255    

21.  මම්. ඒ. ධ්ම්මිකා 
ජයසස්ේන 

දි. ස්ාං. නි. නිලගම වස්ම 077- 2448771    

22.  ඩබ්. ර්කථපකුමාර දි. ස්ාං. නි. ප්රා. සක. 
කාර්යාලය, 
ගසකසවල 

077- 9562540    

23.  ජී. බී. සේ. මම්. 
හන්බණ්ඩා මයා 

දි. ස්ාං. නි. බඹරගස්ථවැව 077- 2567406    

24.  මම්.  ජී. පපතිස්ථස් 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. ප්රා. සක. 
කාර්යාලය, 
ගසකසවල 

072- 9032043    

25.  මස්ථ. වයි. මම්. මස්ථ. 
ඩී. ඒකනායක මිය 

දි. ස්ාං. නි. පත්සකොළසගො
කල 

071- 5330584    

26.  සක. මස්ථ. සේ. 
ගාමිණි ජයරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. සකොස්ථසපොත් 
වස්ම 

066- 3663393    

27.  මන්. සක. ළියසස්ේන 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. යටිගකසපොත්ත් 072- 6517835    

28.  ආර්. මම්. සහේමන්ති 
රත්නායක මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ. 
වාස්ලසකෝට්සට් 

072- 4283746    

29.  ලාංකා ගීත්සේ මයා දි. ස්ාං. නි. බුලනවැව 077- 9660384    

30.  යූ. ජී. සප්රේමා 
කුසුමලත්ා මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ. 
ගසකසවල 

071- 7226266    

31.  ඩී. මම්. ජගත් කුමාර 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. කලාප ස්හකාර 
වාස්ලසකෝට්සට් 

066- 4901102    

32.  ඩබ්. ජී. නිමක 
ජයවික්රම මයා 

දි. ස්ාං. නි. වාස්ලසකෝට්සට් 077- 4032727    

33.  මච්. මන්. මන්. මම්. 
අසබ්නායක මයා 

දි. ස්ාං. නි. යටිවැහැර 071- 3361108    

34.  අයි. ජී. ගාමිණි 
දිස්ානායක මයා 

දි. ස්ාං. නි. මැදබැශද පතුර 077- 6644340    

35.  ඩබ්. මම්. ආරියවාංශ 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ.  
වාස්ලසකෝට්සට්  

077- 5407160    
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36.  පත්මිණි ජයලත් මිය දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ.  
වාස්ලසකෝට්සට්  

072- 5546954    

37.  ාාන්දනී සර්ණුකා 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. මැදබැශද දකුණ 066- 3546945    

38.  ඉන්්රානී ජයීමර මිය දි. ස්ාං. නි. වෑසගොඩසපොල 072- 8175144    

39.  නිසරෝකා දමයන්ති 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. ගකසගොඩයාය 072- 8298113    

40.  සිසිර ගුණරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. පලාපත්වල 077- 4056465    

41.  මකලිකා 
මකකාන්ති මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ.  
වාස්ලසකෝට්සට්  

066- 5575755    

42.  ශාමලී නවරත්න 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. ගසකසවල 
නගරය 

077- 4064817    

43.  මලීනා සුළිලා 
විසේරත්න මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ.  
වාස්ලසකෝට්සට් 

072- 5590541    

44.  ාන්ද්රිකා මැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. මාදිසපොල වස්ම 066- 5580534    

45.  තිලක ස්මරසකෝන් 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. ඉහල බම්බාව 072- 4130513    

46.  ටියුඩර් විසේරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. සශවහුව වස්ම 077- 5311383    

47.  ාන්ද්රිකා මකකාන්ති 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ. 
ස්ාංගමය 
ගසකසවල   

071- 8162075    

48.  සුමිත්රා කුමාරිහාමි 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ. 
ස්ාංගමය 
ගසකසවල   

072- 6517888    

49.  සුමනසිරි මයා දි. ස්ාං. නි. දිවුකගස්ථසකොටු
ව 

071- 9339532    

50.  රාංමැණිකා සමනවිය දි. ස්ාං. නි. දි. නැගුම බැ. 
මකුලුගස්ථවැව 

077- 6857016    

51.  ශ්රියාණි ඩේලස්ථ මිය දි. ස්ාං. නි. දමුනුමුකල  077- 4843886    

52.  ජී. ජී. ජී. මස්ථ. 
රූපසිාංහ මයා 

දි. ස්ාං. නි. දඹවටන 077- 4843886    

53.  මම්. ඒ 
නිකදණ්ඩාසවල 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. පහලබම්බාව 072- 4431870    

54.  සක. මච්. මස්ථ. 
රනපාල මයා 

දි. ස්ාං. නි. පහල දිේගල  066- 5571736    

55.  ජයන්ති කුමාරිහාමි 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. කුඹුකසගොකල 072- 3225478    

56.  මස්ථ. ජී. ගුණවර්ධ්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
ගසකසවල 

066- 2287250    

57.  මස්ථ. මම්. සස්නරත් 
බණෟඩාර මයා 

දි. ස්ාං. නි. සබලියකන්ද 077- 7326093    

58.  මස්ථ. මම්. 
සකොස්ථවත්ත් මයා 

දි. ස්ාං. නි. මකුකගස්ථවැව 077- 6511412    

59.  ඩබ්. ජී. අසනෝමා 
කුමාරි මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
නිලගම 

077- 9346040    



314 
 

60.  මච්. බී. 
යසස්ෝමැණ්සක මිය 

දි. ස්ාං. නි. කලාප ස්හකාර 
කාර්යාලය, 
බුලනවැව 

066- 2287371    

61.  ජයන්ත්ා කුමාරි 
මාපා මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං 
බුලනවැව 

066- 5685132    

62.  පපාලි සප්රේමසිරි මයා දි. ස්ාං. නි. ප්රා. සක. කා. 
ගසකසවල 

066- 3660294    

63.  ඩබ්. මම්. ශාන්ති 
විසේසකෝන් මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
ගසකසවල 

077- 6098683    

64.  ඩබ්. මම්. මම්. 
ගාමිණි සහේරත් මයා 

දි. ස්ාං. නි. දඩුබෑවරුප්ප 077- 9612616    

65.  ආර්. මස්ථ. ජයවර්ධ්න 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. කලාප ස්හකාර 
කාර්යාලය 

077- 8985212    

66.  සක. ජී. නිහාක 
රාජපකක මයා 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
ගසකසවල 

077- 6895872    

67.  ඩබ්. ආර්. සී. 
ඒකනායක මයා 

දි. ස්ාං. නි. දඹසගොකල 077-  9505601    

68.  අයි. ජී. ගාමිණි 
කුමාරසිාංහ මයා 

දි. ස්ාං. නි. ඉබ්බන්කඩුව  077- 6369485    

69.  සිසිර වනසිාංහ මයා දි. ස්ාං. නි. වලස්ථවැව 077- 1369427    

70.  නන්දාවතී මිය දි. ස්ාං. නි. ගලපාමුල 077- 5671745    

71.  ආර්. මම්. පත්මසිරි 
බණ්ඩාර මයා 

දි. ස්ාං. නි. පහලවැව 077- 7150823    

72.  මම්. ආර්. මම්. 
රියාක මයා 

දි. ස්ාං. නි. මනමකසපොත් 071- 3356418    

73.  ඒ. ජී. සස්ෝමසිරි 
ීමරසකෝන් මයා 

දි. ස්ාං. නි. සබලිගමුව 072- 4783671    

74.  මස්ථ. ඒ. කස්ථස්ාලි 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. සේරගලවත්ත් 077- 2571472    

75.  ටී. පරීනා මිය දි. ස්ාං. නි. නාඹඩගහවත්ත් 077- 2571472    

76.  මච්. ඩබ්. විමක 
තිලකරත්න මයා 

දි. ස්ාං. නි. සත්න්නසකෝන්
ර්ර 

066- 5618790    

77.  මම්. ජී. ර්කථපා 
අයිරාංගනී 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
ගසකසවල 

071- 9974423    

78.  අයි. ඩබ්. 
ාන්්රරත්න මයා 

දි. ස්ාං. නි. වැටකුළුවැව 077- 6281930    

79.  මම්. මස්ථ. ත්වුපර්දීන් 
මයා 

දි. ස්ාං. නි. ර්වකළිටිය 066- 5687293    

80.  කුසුම් සහේවසේ මිය දි. ස්ාං. නි. දඩුයාය 072- 8292681    

81.  ප්රියන්ත් ර්කථපකුමාර දි. ස්ාං. නි. සිකවත්ගම 077- 1366394    

82.  අසනෝමා කුමාරි 
බණ්ඩාරනායක මිය 

දි. ස්ාං. නි. මැදබැශදපතුර 077- 8578788    

83.  අජන්ත්ා ශ්රියාණි මිය දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං 
මකුලුගස්ථවැව 

071- 7973986    

84.  ජී. සක. මම්. 
නවරත්න මයා 

දි. ස්ාං. නි. ත්ලකිරියාගම 072 - 4943067    

85.  ප්රියාංකා ස්මරසස්ේකර 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. දි. නැ. බැාං. 
ගසකසවල 

066- 5675659    

86.  නාලිකා අසබ්රත්න 
මිය 

දි. ස්ාං. නි. සශවහූව 11 066- 2287371    
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ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - දඹුමල 

අනු 
අාංක
ය 

නිලධ්ාරියාසේ නම ත්නතුර 
වස්ම/රාජකාරි 
ස්ථාානය 

ජාංගම 
දුරකාන 
අාංකය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකාන 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකාන 
අාංකය 

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

1.  ඩබ්. මම්. සස්ෝමාවති 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

රත්මකකටුව 071-
2494434 

066-2284136   

2.  සක. ජී. රම්බණ්ඩා මයා දි. ස්ාං. 
නි. 

පහල ඇරැවුල 
/අගුණවැකපැලැ
ස්ථස් 

071-
7162119 

066-2284136   

3.  ඩබ්. ජී. සිසික කුමාරි 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

වෑවල වැව 071-
9158655 

066-2284136   

4.  මච්. මම්. කරුණාවතී 
මැණිසක මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කළුන්දෑව, 
අළුත්ගම 

071-
2494506 

066-2284136   

5.  සක. ජී. විමලා 
ජයරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සවලන්සගොකල / 
ඉහල ඇරෑවුල 

077-
9845407 

066-2284136   

6.  යූ. ජී. සහේමාවතී මිය දි. ස්ාං. 
නි. 

කළුන්දෑව 072-
5307943 

066-2284136   

7.  ඩී. ජී ගාමිණි අනුර 
බණ්ඩාර මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කසළෝගහඇල 071-
1973420 

066-2284136   

8.  මච්. මම්. අයි. ජී. 
නිර්මලා සහේරත් මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කණ්ඩලම 071-
7216119 

066-2284136   

9.  මච්. මම්. ටී. ජී. 
නවරත්න බණ්ඩා මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

නිකවටවන 071-
8413147 

066-2284136   

10.  ඒ. ජී. මම්. සුසර්කථ 
ියරන්ත් සහේරත් මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කුඹුකකදන්වල 
/යකකුරාගල 
දකුණ 

077-
5172760 

066-2284136   

11.  මම්. ජී. නන්දනී 
සප්රේමලත්ා මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

විකහත් 
/යකකුරාගල 
පතුර 

071-
9082113 

066-2284136   

12.  සක. ජී. පපාලි 
නවරත්න මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

මයිලත්ත්ෑව 071-
7175541 

066-2286168   

13.  මච්. මම්. යූ. ජී. ියරානි 
සහේරත් මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ත්කසකොසට් 071-
7175629 

066-2286168   

14.  ආර්. බී. ත්ලගහසගදර 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

දිගම්පත්හ 072-
4157990 

066-2286168   

15.  ඒ. ජී. රාංජිත් දිස්ානායක 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ළිදුරාංගල /සීගිරිය 072-
7710427 

066-2286168   

16.  බී. ඩබ්. බී. ආර්. ජී. 
විසේරත්න මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ඉනාමළුව 071-
0917906 

066-2286168   

17.  සක. ීම. කුසුමාවතී මිය දි. ස්ාං. 
නි. 

කිිමස්ථස් 071-
1229226 

066-2286168   

18.  සේ. මම්. ාම්ළිකා 
ජයතිලක මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සපොත්ාන 071-
6680061 

066-2286168   

19.  ඩබ්. ඒ. මම්. ඒ. 
සස්සනවිරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

වවුක අසේ 071-
7540069 

066-2246555   



316 
 

20.  ආර්. ආර්. ජී. අයි. 
ශාන්තිලත්ා මැණිසක 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ඇඹුකඅසේ 071-
2140972 

066-2246555   

21.  ඒ. සක. ජයන්ත්ා කුමාරි 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කිරලැස්ථස් 071-
6891329 

066-2246555   

22.  බී. මස්ථ. මස්ථ. කඩවත්සේ 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

නයාකුඹුර / 
වැලමිටියාව 

072-
4905840 

066-2246555   

23.  ඩබ්. ජී. ශාන්තිලත්ා මිය දි. ස්ාං. 
නි. 

සලනසදොර පතුර 071-
4613785 

066-2246555   

24.  මම්. මම්. සී. සක. 
සස්නවිරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කිරලසගොකල 075-
8600907 

066-2246555   

25.  මක. ඩබ්. ඩී. ප්රියාංජලා 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

කර්වත්ත් 071-
1424776 

066-2246555   

26.  බී. ජී. සස්නවිරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

පන්නම්ළිටිය 078-
8956602 

066-2246555   

27.  සක. ඒ. ාන්දි කුමාර 
සප්රේමරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ඇත්ාබැදිවැව 071-
2186335 

066-2246555   

28.  ඒ. මම්. මම්. ජී. සක. බී. 
අසබ්රත්න මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

වකගම්වැව 078-
8819441 

066-2246555   

29.  සක. ජී. සී.කුමාරතුාංග 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

තිත්ත්වැකසගොක
ල 

071-
3954428 

066-2246555   

30.  ඩබ්. මම්. මන්. ජී. 
තිලකරත්න මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සමොරසගොකලෑව 070-
2698411 

066-2246555   

31.  ආර්. ඩී. 
වයි.වයි.ගමසගදර මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සකනසදොර 
දකුණ 

071-
2901102 

066-2246555   

32.  මම්. ජී. මන්. මම්. 
වික්රමසිාංහ මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ර්වකඅත්ත්ාවල 071-
3435917 

066-2246555   

33.  සක. ජී. ජයන්ත් 
බණ්ඩාර මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

නාගලවැව / 
අවුඩාංගාව 

072-
7838745 

066-2286168   

34.  ආර්. ජී. ස්මන්ත් 
කරුණාතිලක මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

මසගොඩවැව/ 
වැ.බ 
සගඩිගස්ථවලාන 

077-
8910660 

066-2286168   

35.  ඒ. ඩබ්. ඒ. 
මස්ථ.අප්ර්හාමි මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

පලුටාව 072-
7620521 

066-2286168   

36.  මච්. මම්. කුමාරතිස්ථස් 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සපොකඅත්ත්ාව 071-
7996887 

066-2286168   

37.  ජනනන්දනී මාපා මයා දි. ස්ාං. 
නි. 

සියඹලාවැව  066-2286168   

38.  සේ. ඒ. මස්ථ. පී. සක. 
ජයසිාංහ මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

දඹුකල නගරය 077-
9520542 

066-2285383   

39.  මස්ථ. ඒ. ස්ථවර්ණා කුමාරි 
මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

අතුපාරයාය 077-
0429400 

066-2285383   

40.  ටී. ජී. ආර්. ඩී. 
සත්න්නසකෝන් මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

දඹුලුගම 071-
8893415 

066-2285383   

41.  සී. මම්. ීමරසිාංහ මයා දි. ස්ාං. 
නි. 

රත්මකගහඇල 071-
8247326 

066-2285383   

42.  ටී. ජී. පපාලි ගුණරත්න 
මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

වැලිසහේන 077-
2235827 

066-2285383   

43.  ඩබ්. ස්ජීවනි කුමාරි 
තිලකා මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

යාපාගම 071-
2316930 

066-2285383   
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44.  ඒ. ජී. සී. රමණි 
ස්දසස්ේන මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

පහලවැව 072-
4514907 

066-2285383   

45.  පී. ජී. ටී. ඩී. මම්. 
අසබ්සිාංහ මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ඇටවරාසහේන 072-
4878410 

066-2285383   

46.  මන්. ආර්. ඩී. සක. 
ස්මරනායක මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සබකලන්සන්ඔ
ය 

077-
2461167 

066-2285383   

47.  ඩබ්. ඒ. ඩී. ජනක ඊකා 
ගුණතිලක මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

බුලාගල 072-
7960103 

066-2285383   

48.  සක. සේ. තිලක ර්කථප 
කුමාර මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

සපොසහොරන්වැව 071-
7175558 

066-2285383   

49.  ඩී. ජී. අජන්ත් සස්නරත් 
ස්මරවික්රම මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ස්ලුඅර්කලනවැව  066-2285383   

50.  යූ. ජී. අයි. සක. 
විසේරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

පැකසවසහර 071-
3261894 

066-2285383   

51.  මච්. ශ්රියාණි මිය දි. ස්ාං. 
නි. 

පකසකගම 071-
3657458 

066-2285383   

52.  නන්දන මදිරිසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
කළමනා
කරු 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව 

071-
8049769 

066-2284136   

53.  ඩී. මම්. විමක බණ්ඩාර 
මයා 

ස්හකාර 
කළමනා
කරු 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

071-
8600224 

066-2284136   

54.  මස්ථ. ජී. මම්. ආනන්ද 
සකොරස්කල මයා 

ණය 
ලිළිකරු 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

072-
5838745 

066-2284136   

55.  පී. ජී. ලලිත්ා කුමාරි මිය සපොත් 
ත්බන්නා  

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

072-
5838745 

066-2284136   

56.  ඒ. ටී. විසේලත්ා මිය ණය 
ලිළිකරු 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

071-
1802097 

066-2284136   

57.  මස්ථ. ළි. දයාරත්න 
බණ්ඩාර මයා 

මුදක 
අයකැමි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

077-
1578309 

066-2284136   

58.  ඩබ්. ජී.සුා්රා කුමාරි 
මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව  

072-
5307943 

066-2284136   

59.  ආර්. ඩී. මස්ථ. මන්. 
ජයතිලක 

කලාප 
ස්හකාර 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකුව 

072-
6238988 

066-2284137   

60.  ඒ. චින්ත්ා විජයන්ති 
මිය 

දිවිනැගුම 
කළමනා
කරු 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 071-
2936142 

066-2286168   

61.  සක. ජී. නිහාකසිාංහ 
මයා 

ස්හකාර 
කළමනා
කරු 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 075-
7518622 

066-2286168   

62.  මම්. ඩබ්. විජිත් බන්දු 
බණ්ඩාර මයා 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 
( ණය ) 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 072-
4908996 

066-2286168   

63.  සී. මක. මම්. අමීය ර් මයා ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 077-
4138185 

066-2286168   

64.  මස්ථ. බී. ආර්. ප්රියාංගා 
ස්සරෝජිනි මිය 

මුදක 
අයකැමි 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 072-
3523844 

066-2286168   

65.  ආර්. මම්. සරෝහිණි 
පත්ම කුමාරි මිය 

සපොත්ත්
බන්නා 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 071-
4604775 

066-2286168   
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66.  යූ. ජී. තිලකරත්න මයා කලාප 
ස්හකාර 

ප්රා. සක. සකො.දඹු 071-
6179452 

066-2286168   

67.  මච්. මම්. නිලූකා 
ස්මරසකෝන් මිය 

මුදක 
අයකැමි 

ප්රා. සක. සකො.දඹු     

68.  පී. මම්. මස්ථ. රත්න 
විභූකණ මයා 

මූල 
කළමනා
කරු 

ප්රා.සක.කා.  071-
6498418 

066-2283374   

69.  ඊ. ඩී. නන්දා 
ඥානතිලක මිය 

ගිණුම් ප්රා.සක.කා.  071-
4481462 

066-2283374   

70.  ඩබ්. ඩබ්. මම්. ආර්. ඒ. 
ටී. අළුවිහාසර් මයා 

ස්. අ ප්රා.සක.කා.  071-
3000350 

066-2283374   

71.  ආර්. මම්.ස්න්ධ්ා 
කුමාරි මිය 

ස්හනාධ්ා
ර 

ප්රා.සක.කා.  071-
8049098 

066-2283374   

72.  බී. මම්. මස්ථ. බස්ථනායක 
මයා 

ජීවසනෝ
පාය 

ප්රා.සක.කා.  071-
4193967 

066-2283374   

73.  මච්. පී. සක. අසයෝමි 
ලලනිකා 

කළමනා
කරන 
ස්හකාර 

ප්රා.සක.කා.  071-
7174542 

066-2283374   

74.  ධ්ම්මිකා සහට්ටිසහේවා 
මිය 

කළමනා
කරු 

ප්රජාමූල බැාංකු 
මහ ස්ාංගමය 

072-
9889108 

066-2285416   

75.  මම්. ඒ. පී. මන්. 
මාරසිාංහ මයා 

ස්හකාර 
කළ. 

ප්රජාමූල බැාංකු 
මහ ස්ාංගමය 

071-
6498617 

066-2285416   

76.  ඒ. ඩී. මම්. මන්. දීපානි 
මිය  

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකු 
මහ ස්ාංගමය 

071-
8379189 

066-2285416   

77.  ඒ. ජී. මස්ථ. පී. බණ්ඩාර 
මයා 

ස්මාජසස්ේ
වා 

ප්රජාමූල බැාංකු 
මහ ස්ාංගමය 

071-
5842611 

066-2286168   

78.  යූ. ආර්. සී. ඩී. 
කරුණාරත්න මිය 

වාපෘති ප්රජාමූල බැාංකු 
මහ ස්ාංගමය 

071-
7174213 

066-2283374   

79.  සක. ජී. මස්ථ. ජයරත්න 
මයා 

කළමනා
කරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

071-
1775908 

066-2246555   

80.  ආර්. ඩබ්. ටී. කුලරත්න 
මයා 

ස්හකාර 
කළමනා
කරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

077-
4291972 

066-2246555   

81.  ඩබ්. මම්. ඩී. පී. 
ීමරසකෝන් මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

072-
3902475 

066-2246555   

82.  මච්. මම්. මම්. සක. 
සහේරත් මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

071-
8483504 

066-2246555   

83.  බී. ඩී. ජී. ඩබ්. සක. 
සප්රේමරත්න මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

071-
8422164 

066-2246555   

84.  මම්. ජී. ඩී. පී. කුලරත්න 
මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

071-
3701971 

066-2246555   

85.  මච්. මම්. අයි. ශාන්ති 
සහේරත් මිය 

ගිණුම් 
ලිළිකරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
පන්නම්ළිටිය 

075-
4672737 

066-2246555   

86.  ඒ. මම්. ජී. විසේනායක 
මයා 

දිවිනැගුම 
කළමනා
කරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

072-
6186506 

066-2285383   

87.  බී. සක. ජී. සුමන 
බණ්ඩාර මයා 

ස්හකාර 
කළමනා
කරු 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

072-
4751180 

066-2285383   
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88.  මම්. ඩී. මස්ථ. පී. 
සජෝතියනන්ද මයා 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

077-
1330394 

066-2285383   

89.  පී. ආර්. අජන්ත්ා කුමාරි 
විසේරත්න මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

077-
9827422 

066-2285383   

90.  වි. ජී. නන්දාවති මිය දි. ස්ාං. 
නි. 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

071-
8413036 

066-2285383   

91.  සක. ජී. ියරානි 
ආරියදාස් මිය 

දි. ස්ාං. 
නි. 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

071-
2818474 

066-2285383   

92.  මච්. මම්. සුජීවා 
දමයන්ති මනතුාංග මිය 

දි. ස්ාං. නි ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

072-
4813064 

066-2285383   

93.  සක. ජී. ස්සරෝජිනි 
ශ්රියාලත්ා මිය 

කළාප 
ස්හකාර 

ප්රජාමූල බැාංකුව 
දඹුකල 

077-
8142390 

066-2285383   

 

  වත්  ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක   

වාලදේශවල කළාප  

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙආරාජකාරි 

ස්ථාාය  
ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු. අංක  

නිවදේශස්ේ දු. 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01. සේ.සක.මදිරිසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-1139575    

02. මන්.මම්.යු.ඩබ්.ඒ.දස්නාය
ක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 072-4649549    

03. ඒ.ඒ.ආර්.ිම.මායාදුන්සන් 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-3591275    

04. මච්.මම්.ඩි.සක.සහේරත් 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-6945975    

05. පී.වයි.ජි.ඒ.ලකමිණි 
කළිලරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-5596565    

06. ිම.මම්.ගයානි කුමාරි 
බස්ථනායක සමය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-2924016    

07. ජි.ජි.ාන්්රලත්ා මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම,වාලව
සෘල 

071-2946752    

08. සී.රත්නදිවාකර මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පමුණුව 071-7369830    

09. මම්.මච්.සක.මන්.සපසර්රා 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පණසේරුව 072-5283044    

10. මච්.මච්.මස්ථ.සක.දිස්ානාය
ක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

කලාප ස්හකාර 072-5386389    

11. සක.ජි.සි.සක.අසබ්රත්න 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 
නැසගනහිර 

071-4157491    

12. ඒ.ජි.සක.ආර්.ප්රියාංගිකා 
ධ්ර්මරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දුකලෑව 072-6448466    

13. ආර්.මම්.වස්න්ත් 
රත්නායක මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දළුසවල 072-9167592    
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14. ඩි.මම්.ජි.ආර්.මකකාන්ති 
සහේරත්මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 
නැසගනහිර 

072-8569546    

15. මච්.මම්.සි.සහේරත් මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

සදොරකුඹුර 
නැසගනහිර 

071-6892390    

16. පී.ිම.මම්.සි.වනිගසස්ේකර 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

සපොකවත්ත් 070-2836721    

17. සී.රත්නදිවාකර මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

වාලසවල(වැ.බ) 071-7369830    

18. ජී.ජී.ාන්්රලත්ා මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

අලුත්ගම (වැ.බ) 071-2946752    

19. ආර්.මම්.වස්න්ත් 
රත්නායක මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ඇටිසපොල(වැ.බ) 072-9167592    

20. පී.බී.මම්.සි.වනිගසස්ේකර 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ත්කගහසගොඩ(වැ
.බ) 

070-2836721    

 

ස්ැලගෙ කළාප  

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙආරාජකා

රි ස්ථාාය  
ජංගෙ 

දුරකාය 

අංක  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු. අංක  

නිවදේශස්ේ දු. 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/

TWITTER/ 
VIBER 

01. මස්ථ.ඒ.විමලරත්න මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

072-9760745    

02. යු.මච්.ඩි.ජි.ාන්්රලත්ා මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

071-0490421    

03. සශශානි රණසිාංහ මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

071-8290772    

04. පී.ජි. සුමනාවති මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

077-9160186    

05. මන්.ජි.ඩි.ළි.වික්රමසිාංහ මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

072-3339099    

06. පී.ඩි.ජි.අනුරුශධිකා මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

071-8077389    

07. ඒ.ඩි.ජි.කුලරත්න මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පඩගම 
බටහිර 

077-9540269    

08. ඒ.ජි.අජන්ත්ා ගුණවර්ධ්න 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම 071-1149453    

09. ඊ.මම්.මස්ථ.සි.සක.ඒකනාය
ක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාං
කුව 

077-1575535    

10. මස්ථ.ිම.ඩබ්.ජි.සර්ණුකා 
සප්රේමරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පරුලෑවත්ත් 072-6501694    

11. ජි.ඩබ්.ජි.මස්ථ.ියරන්ත් 
සස්ේනාරත්න මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල පතුර 071-4256294    

12. මස්ථ.ඒ.සුාසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ගම්මුකල 072-5687782    

13. ඩබ්.මම්.ඒ.ජි.ස්රත් 
විසේරාජ මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ස්ැලගම 
නැසගනහිර 

072-6501675    
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14. ඒ.ඩි.ජි.ධ්ර්මපාල රණතුාංග 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

යටවත්ත් 072-6063580    

15. ිම.ඩි.මන්.ාමිළිකා 
දස්නායක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

මැදියාසපොල 072-9500923    

16. මම්.දමයන්ති මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල පතුර 077-6626682    

17. ඒ.ජි.අජන්ත්ා ගුණවර්ධ්න 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල(
වැ.බ) 

071-1149453    

18. ඒ.ඩි.ජි.කුලරත්න මයා දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පඩගම,ස්ැල
ගම(වැ.බ) 

077-9540269    

19. මම්.දමයන්ති මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දීවිකල 
දකුණ(වැ.බ) 

077-6626682    

 

 

මහසවල කලාපය 

අනු 

අංක 
 නිලධාරී ාදේශේ යෙ  යතුර වස්ෙආරාජකාරි 

ස්ථාාය  
ජංගෙ දුරකාය 

අංක  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු. අංක  

නිවදේශස්ේ දු. 

අංක  

SKYPE/IMO/

WHATSAPP/ 
TWITTER/ 

VIBER 

01. ිම.විමලාවතී මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-1592653    

02. මම්.ඩබ්.ස්ාගරිකා කුමාරි 
ජයවර්ධ්න මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-0980461    

03. ජි.ළි.ඒ.ජි.මකකාන්ති 
ාන්්රා කුමාරි මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 077-5344773    

04. සක.මම්.අජන්ත්ා කුමාරි 
සකෝණාර මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-6849191    

05. ඒ.මම්.සේ.වින්ධ්ානි කුමාරි 
රත්නායක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 071-8241914    

06. ආර්.ජි.සප්රේමලාක විසේීමර 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිවි.ප්රජා.බැාංකුව 077-6126963    

07. සේ.ජි.අජිත් ර්ස්න්න 
ජයීමර මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

කවුඩුපැලැකල 071-7162009    

08. ජි.ිම.ඊ.මම්.ිම.කුමාරි 
ඒකනායක මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ත්ැිමලිසදනිය 072-6385586    

09. ආර්.ජි.ඒ.ප්රියන්ති සස්ෝමසිරි 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

රත්ලවැව 077-3896692    

10. පී.ජි.ස්මිත්ා ර්ස්ථපකුමාරි මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 077-5588127    

11. මම්.මස්ථ.සුාාෂිණි ජයසුරිය 
මිය 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

පතුරු මාත්සක 071-4614034    

12. ඩබ්.ඒ.පී.වන්නිආරච්චි මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

ගලලියශද 077-9843418    

13. ඩබ්.ජි.සුනිලා නන්දනී මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

වත්සත්සගදර 077-3983164    
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14. ආර්.ඒ.දිස්ානායක මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

සදකසගොකල 077-8269107    

15. මන්.ජි.ඒ.දමයන්ති මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

නිකසගොකල 
පතුර 

071-6146645    

16. ආර්.ජි.සප්රේමලාක විසේීමර 
මයා 

දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

මහසවල 
බටහිර(වැ.බ) 

077-6126963    

17. ආර්.ඒ.දිස්ානායක මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

මහසවල(වැ.බ) 077-8269107    

18. පී.ජි.ස්මිත්ා ර්ස්ථපකුමාරි මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

දිකකුඹුර 
බටහිර (වැ.බ) 

077-5588127    

19. මන්.ජි.ඒ.දමයන්ති මිය දිවිනැගුම 
නිළධ්ාරි 

නිකසගොකල 071-6146645    

 

 යාපල ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර 
 

ග්රාමනිළධ්ාරි 
වස්ම 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දු.අ. 

සපෞශගලික 
දු.අ. 

නිවසස්ේ 
දු.අ. 

 

SKYPE/

IMO/ 
WHATS

APP/ 
TWITT

ER/  
VIBER 

1.  මච්.මම්.යූ.ජී.සිසිර සහේරත් 
බණ්ඩාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගාංඉමයාය වස්ම 066 
5052020 

072 4888723  - 

2.  ආර්.ජී.කළිලරත්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කූිමයන්ගහඇල 
වස්ම 
 

066 
5052020 

072 4883439  - 

3.  ඒ.ජී.සක.මම්.යූ.සස්ෝමතිලක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ිමිමල වස්ම 
 

066 
5052020 

077 8656835  - 

4.  මච්.මම්.ජී.පපාලි දස්නායක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කලාප ස්හකාර 
අඹන 
 

066 
5052020 

077 9380038  - 

5.  ආර්.මම්.ප්රියන්ත් රත්නායක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඕපකගල වස්ම 
 

066 
5052020 

072 8732497  - 

6.  ඒ.මම්.සක.ජී.සුනිත් බණ්ඩාර 
අත්ත්නායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ලිහිණිළියටිය 
වස්ම 

066 
5052020 

077 5635863  - 

7.  සක.මම්.බී.ජී.සස්නරත් 
බණ්ඩාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සස්ේනාගම වස්ම 
  

066 
5052020 

071 3859828  - 

8.  ආර්.මම්.විමාලි පදයාංගනී 
සස්නවිරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ආතාවල වස්ම 066 
5052020 

077 3430378  - 
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9.  ඩබ්.මම්.කමක මාංජුල 
සමොලසගොඩ මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව අඹන 

066 
5052020 

072 4787069  - 

10.  වයි.ජී.ාාන්දනී මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාලන්ද 
 

066 
5052020 

072 9759625  - 

11.  මම්.මච්.මම්.ස්ාංජීව ධ්ම්මික 
සප්රේමරත්න මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව අඹන 

066 
5052020 

072 3436429  - 

12.  ඒ.සක.සක.මම්.මම්.ජී.තිස්ථස් 
ගමකුමාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව අඹන 

066 
5052020 

072 5611230  - 

13.   දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාලන්ද 
 

066 
5052020 

077 2872085  - 

14.  මච්.මම්.ජයරත්න බණ්ඩාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව අඹන 
 

066 
5052020 

072 4129047  - 

15.  ඩී.මම්.ශ්රියානි ර්කථප කුමාරි 
දුනුතිලක මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
මූලස්ථාානය 

066 
2246336 

077 3844285  - 

16.  මච්.මම්.ජී.සස්නවිරත්න 
බණ්ඩා මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හැළඹගහවත්ත් 
වස්ම 
 

066 
2246727 

077 8926876  - 

17.  ච්ත්රා ශාමලී මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මාරාගමුව වස්ම 
 

066 
2246727 

077 1960551  - 

18.  ඩබ්.මම්.ස්ාංධ්ා ීමරසකෝන් 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ර්බ්ිමලිය වස්ම 
 

066 
2246727 

078 7142318  - 

19.  වයි.මම්.ජී.ඉන්්රා ජයන්ති මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මැදළිහිකල වස්ම 
 

066 
2246727 

077 3462182  - 

20.  බී.මම්.ජයන්ත් කුමාර 
සස්නවිරත්න මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අඹන වස්ම 066 
2246727 

066 2246727 
0772579167 

 - 

21.  ඩී.ජී.සස්ේනාරත්න 
සදොලළිහිකල මයා 
 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ඇලගමුව වස්ම 066 
2246727 

078 8074767  - 

22.  අයි.ජී.ළියසස්ේන මයා 
 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

බඹරලහවත්ත්  066 
2246727 

0663689609  - 

23.  ඒ.මම්.ස්මන් කුමරදාස් මයා  
 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩුසදණිය වස්ම 066 
2246727 

071 3591936  - 

24.  ඒ.බී.නුගළිටිය මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කලාප ස්හකාර 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

077 1663221  - 
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25.  යූ.ජී.අනුර ශාන්ත් කුමාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කඹරව ස්ම 
 

066 
2246727 

071 3194640  - 

26.  ඊ.මස්ථ.ඩබ්.දයාරත්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මිකලගහමුලත්ැ
න්න වස්ම 
 

066 
2246727 

077 8476458  - 

27.  ඩබ්.මම්.සුජාත්ා විසේතුාංග 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කඩවත් වස්ම 
 

066 
2246727 

077 6958252  - 

28.  සක.මම්.ශාන්ත් මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ගකසපෝරුසගොක
ල 
 

066 
2246727 

072 9122911  - 

29.  පී.ජී.ාමින්ද ජීවශ්රි රාජපකක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

072 4896311  - 

30.  යූ.මම්.ඩබ්.ජී.දීපානි 
ීමරසකෝන් මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

077 6541098  - 

31.  මම්.මම්.ියරාණි කුමාරි 
තිලකරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

072 8942842  - 

32.  ඩබ්.ජී.සුබසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

077 8893778  - 

33.  මම්.ර්කථපා දමයන්ති සපසර්රා 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව 
සකෝන්ගහසවල 

066 
2246727 

077 2835102  - 

34.  මච්.මම්.සස්ෝමරත්න සහේරත් 
බණ්ඩා මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාලන්ද 
 

066 
2246783 

071 0925647  - 

35.  සේ.ඩී.පශමිණි ජයසිාංහ මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246783 

072 5515430  - 

36.  ඩබ්.මම්.ත්මරා කුමාරි 
කරුණාරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246783 

066 4906895  - 

37.  ඒ.ජී.සක.සක.මම්.පසශනි 
ජයරත් කුමාරි මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246783 

072 3938448  - 

38.  මම්.ජී.ඉන්්රානි කුසුමලත්ා 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246783 

075 2529459  - 

39.  ඩබ්.ඩී.ජයන්ති මැණිසක මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246783 

071 8600388  - 

40.  මච්.මම්.සක.ජී.ජයසිරි 
බණ්ඩාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නිකුල වස්ම 
 

066 
2246783 

072 6623694  - 
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41.  මස්ථ.ඒ.කරුණාසස්ේන 
සූරියආරච්චි මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කරවිලසහේන 
වස්ම 
 

066 
2246783 

072 4884179  - 

42.  ඩබ්.ඒ.ටිකිරි බණ්ඩා මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සබොබැකල වස්ම 
 

066 
2246783 

0774242526  - 

43.  ටී.මම්.ජී.ජී.පත්මා කුමාරිහාමි 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සස්ේරුදණ්ඩාසපො
ල වස්ම 
 

066 
2246783 

077 5296685  - 

44.  මච්.මම්.සුමිත්රා දිස්ානායක 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සදොඩම්අත්ත්ාවල 
වස්ම 
 

066 
2246783 

072 5504649  - 

45.  ඩී.මම්.ගුණවතී මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අරාංගල වස්ම 
 

066 
2246783 

075 0972770  - 

46.  මස්ථ.ඒ.වික්රමසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාපල වස්ම 
 

066 
2246783 

072 5726297  - 

47.  ටී.මම්.මන්.ජී.දස්නායක මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හාඩුසවල වස්ම 
 

066 
2246783 

072 8814722  - 

48.  ඩබ්.ජී.අජන්ත්ා ධ්ර්මසිරි මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හාඩුව වස්ම 066 
2246783 

072 4129063  - 

49.  සක.මම්.ජී.ාාන්දනී ප්රියාංකා 
සත්න්නසකෝන් මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කරවිලසහේන 
වස්ම 
 

066 
2246783 

066 
0770361360 

 - 

50.  ඩබ්.මම්.ජී.කරුණාරත්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මීය ගහඇල වස්ම 
 

066 
2246783 

072 4884288  - 

51.  ඩබ්.මම්.ජී.බණ්ඩාර මැණිසක 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සපනළසබොඩ 
වස්ම 
 

066 
2246783 

072 4884240  - 

52.  ඩී.මම්.කුලරත්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකු 
ස්මිතිය 

066 
2246606 

077 0803157  - 

53.  පී.ීම.ත්ලත්ා කුමාරි 
සපොඩිමැණිසක මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකු 
ස්මිතිය 

066 
2246606 

066 2246606 
071 4489140 

 - 

54.  යූ.මම්.ජී.ඉන්්රලත්ා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකු 
ස්මිතිය 

066 
2246606 

071 3466940  - 

55.  සක.ඒ.ප්රියන්ති මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකු 
ස්මිතිය 

066 
2246606 

078 8365612  - 

56.  ඩබ්.ජී.මශදුම බණ්ඩාර මයා  දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
ප්රජාමූල බැාංකු 
ස්මිතිය 

066 
2246606 

078 8326930  - 
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57.  මච්.මම්.ඩබ්.වස්න්ති කුමාරි 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
මූලස්ථාානය 
 

066 
2246336 

078 4924983  - 

58.  ආර්.මම්.නයනි සූරියකාන්ති 
මැණිසක මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
මූලස්ථාානය 

066 
2246336 

078 5352955  - 

59.  සක.ජී.රමමාලා කුමාරසිාංහ 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
මූලස්ථාානය 
 

066 
2246336 

 078 4811750  - 

60.  මච්.පී.ස්මන්ති රාජපකක මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

කලාප ස්හකාර 
නාලන්ද 
 

066 
2246777 

071 8372894  - 

61.  ඒ.ජී.කුසුම් ාන්්රලත්ා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අඹන වස්ම 
 

066 
2246777 

077 2627045  - 

62.  ඩී.මම්.ඒ.ජී.සිරියලත්ා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

අලුසගොකල 
වස්ම 
 

066 
2246777 

071 7912890   

63.  ඩී.මම්.රම්මැණිකා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සමොරගහමඩ 
වස්ම 
 

066 
2246777 

072 6045838   

64.  ඩී.මම්.ස්මරසකෝන් බණ්ඩාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

පඩුසදණිය වස්ම 
 

066 
2246777 

075 5756748   

65.  බී.ඒ.රුවන් ස්මරවික්රම මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

මුරුසත්ෝලුව 
වස්ම 
 

066 
2246777 

077 4875029   

66.  ඩී.මම්.ාාන්දනී දිස්ානායක 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
මූලස්ථාානය 
 

066 
2246777 

071 8619016   

67.  ඩී.ජී.ස්ම්පත් පදය කුමාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

වම්බටුයාය/මීය ග
සගොකල 
 

066 
2246777 

075 0679158   

68.  ඩී.මම්. කුමාරසිාංහ මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාලන්ද වස්ම 
 

066 
2246777 

075 5888662   

69.  ළි.ජී.අමරීමර මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

ළිබඳහුඩුසගොකල 
ඉහළ/ 
ළිබඳහුඩුසගොකල 
පහළ 

066 
2246777 

072 8928841   

70.  සේ.බී.මක.ාන්ද්රිකා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සම්කළිටිය/වැවැ
ත්ත්ෑව 
 

066 
2246777 

071 0925670   

71.  පී.ජී.ස්ාංධ්ා කුමාරි 
ඒකනායක මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

හර්ගස්ථයාය වස්ම 
 

066 
2246777 

072 7726095   

72.  පී.සක.ඩබ්.තුසිත් ත්රාංග 
බණ්ඩාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

නාලන්ද 
/දීයන්කඩුව 
 

066 
2246777 

071 5383601   
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73.  ආර්.මම්.මක.ජී.ලාලනී 
රාජසිාංහ මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාපල 
 

066 
2246777 

071 0925647   

74.  ජී.ජී.නන්දන මැණිසක මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාලන්ද 

066 
2246777 

071 8262011   

75.  ඩබ්.ජී.කුමාරි රුචිරාණි මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව නාලන්ද 
 

066 
2246777 

/077 
4487282 

  

76.  ඩී.මක.ාාන්දනී ර්කථපලත්ා 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

දිවිනැගුම 
බැාංකුව අඹන 
 

066 
2246777 

077 1688149   

77.  ඒ.මම්.සුගත් පදයසිරි 
අසබ්සකෝන් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි 

සබොවත්ැන්නවත්
ත් වස්ම 
 

066 
2246777 

077 5509225   

 

 විමගමුව ප්රාීිය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  - 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර 
 

ග්රාමනිළධ්ාරි 
වස්ම 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දු.අ. 

සපෞශගලික 
දු.අ. 

නිවසස්ේ දු.අ. 

 
SKYPE/IMO/ 
WHATSAPP/ 
TWITTER/  

VIBER 

1.  සේරසේ මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කණමූලයාය/ 
නාපල 

066-
2250039 

071- 8123050  - 

2.  සේ. අයි. සස්නරත් 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රදුන්නවැව/ 
මාරක 

066-
2250039 

072- 9607364  - 

3.  වයි. ඒස්ථ. ඒම්. 
ළියදාස් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව/ 
සවසහරගල 

066-
2250039 

077- 3701188  - 

4.  ඒ. පී. නිශථශාංක මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක/ 
කරේගහවැව 

066-
2250039 

072- 4354043  - 

5.  ඒම්. ඒම්. ඩබ්. සී. 
ආර්.සක. කුමාරි මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

අමුසණ්යාය/ 
සහට්ටිටපාල 

066-
2250039 

072- 8250227  - 

6.  ආර්. ඒම්. රසිකා 
දමයන්ති මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුරුසවල/ 
සශවගිරිය 

066-
2250039 

070- 2738976  - 

7.  මහානාම 
දිස්ානායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සදන්විලාවත්
ත්/ රාංගම 

066-
2250039 

071- 8242767  - 

8.  ඩබ්. ආර්. ආර්. 
ීමරතුාංග රාජපකක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව/ 
සවසහරගල 

066-
2250039 

071- 8372852  - 

9.  ඒස්ථ. ඒන්. 
ඒකනායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විහාරගම/ 
හදුන්ගමුව 

066-
2250039 

072- 4302262  - 
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10.  ආර්. ඒම්. ස්මන් 
කුමාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක/ 
කරේගහවැව 

066-
2250039 

072- 8132773  - 

11.  පී. ජී. සක. නන්දනී 
ආරිසයස්ථන මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල/ 
සමොරගහපක
පත් පාර 

066-
2250039 

072- 4981707  - 

12.  සී. ජී. ප්රියාංකා මාලා 
ගුසණස්ථන මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මැදකන්ද/ 
හදුන්ගමුව 

066-
2250039 

071- 3069769  - 

13.  සිරිවර්ධ්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

යටවත්ත් 066-
2250039 

072- 5384202  - 

14.  සක. ජී. ජී. 
සිරියලත්ා මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

- 066-
2250039 

071- 2250810  - 

15.  යූ. ඩී. ධ්ම්මික 
ස්මරනායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සහට්ටිටපාල 066-
2250039 

071- 5181948  - 

16.  ඩබ්. ඒම්. අමිත්ා 
කුමාරි 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සහට්ටිටපාල 066-
2250039 

071- 3950151  - 

17.  ඒම්. ජී. කාන්ති 
ජයලත් මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව 066-
2250039 

071- 5357900  - 

18.  ජී. ජී. ප්රියන්ත් 
විමලසූරිය මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව/ 
නාමිණිගම 

066-
2250039 

071- 2278285  - 

19.  විසේසිාංහ බණ්ඩාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

දඹලගහසවල 066-
2250039 

071- 5937545  - 

20.  ටී. ඒම්. ඒස්ථ. ඩබ්. බී. 
සත්න්නසකෝන් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සප්රකනත්ත් 066-
2250039 

076- 7571094  - 

21.  ටී. බී. දිස්ානායක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හලියශද/ 
මහනුවර 

066-
2250039 

071- 2450020  - 

22.  ආර්. ඩී. ඒස්ථ. ඒස්ථ. 
සිරිමාන්න මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සශවගිරිය 066-
2250039 

072- 3125202  - 

23.  ආර්. ඒම්. අනුර 
ශාන්ත් රත්නායක 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව/ 
සෘටාප්වලළි
ටිය 

066-
2250039 

072- 9841672  - 

24.  ඩී. ඩී. නදීකා 
අටළුගම 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව 066-
2250039 

072- 4027218  - 

25.  ඩබ්. ඒම්. ජී. 
ධ්ර්මදාස් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

57 ඇළ/ 
සශවගිරිය 

066-
2250039 

072- 1126190  - 

26.  ඒ. පී. ළියක 
නිශථශාංක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල/ 
විකගමුව 

066-
2250039 

072- 5903146  - 
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27.  ඒස්ථ. බී. සප්මාවතී 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල/ 
විකගමුව 

066-
2250039 

071- 2272673  - 

28.  සක. ආර්. ශ්රියාණි 
ීමරසිාංහ මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව/ 
නුගසගොකල 

066-
2250039 

071- 6098628  - 

29.  ඩී. ජී. දයානි 
ගුණරත්න මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව/ 
නුගසගොකල 

066-
2250039 

071- 7304320  - 

30.  ඒම්. ජී. ජසයස්ථන 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව/ 
නුගසගොකල 

066-
2250039 

072- 4981700  - 

31.  ඒන්. ජී. ාන්්රාවතී 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව/ 
කුඹුකඔය 

066-
2250039 

071- 7294031  - 

32.  සෘක. ඒම්. සුස්න්ත් 
ජයසකෘාඩි 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක 066-
2250039 

071- 4256800  - 

33.  ඊ. ඒම්. පී. බී. ඒම්. 
ඒකනායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සහට්ටිටපාල 
/ 
සකකරුත්ැන්
න 

066-
2250039 

071- 3185722  - 

34.  බී. ජී. දයාරත්න 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නුගසගොකල/ 
විකගමුව 

066-
2250039 

070- 3823675  - 

35.  ඩී. ඒම්. පී. ජී. 
මුත්සත්ට්ටුසේසගදර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

වනරව/ 
විකගමුව 

066-
2250039 

071- 3887019  - 

36.  ඩබ්. ජී. තිලත් 
රූපසිාංහ මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

- 066-
2250039 

071- 4626012  - 

37.  යූ. ජී. ලත්ා මිය දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

80 යාය/ 
විකගමුව 

066-
2250039 

072- 4981701  - 

38.  පී. ජී. සිරික කුමාර 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සටොප්වලළිටි
ය 

066-
2250039 

072- 3738452  - 

39.  වයි. ජී. ඩිාංගිරි 
බණ්ඩා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුකන්දන 066-
2250039 

071- 
16966189 

 - 

40.  පී. ජී. 
සත්න්නසකොන් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මකගම්මන 066-
2250039 

077- 9575357  - 

41.  ඩබ්. ඒම්. ාන්්ර 
කුමාරි මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

පකපත්ගම 066-
2250039 

072- 188226  - 

42.  ජී. ජී. දිස්ානායක 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව 066-
2250039 

071- 5634852  - 
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43.  බී. ඒම්. ජී. ජයසූරිය 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව 066-
2250039 

072- 6969509  - 

44.  ඒස්ථ. ඒම්. 
ඩී. සලොකුලියන 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

- 066-
2250039 

071- 4592325  - 

45.  යූ, ඒම්. ඒස්ථ. ීමරසිාංහ 
මැණිසක මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව 066-
2250039 

077- 2856270  - 

46.  ඊ. ඒම්. සක. බී. 
ඒකනායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාත්සක 066-
2250039 

071- 0387566  - 

47.  නිකමිණි ස්න්ධ්ා 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව 066-
2250039 

071- 2278672  - 

48.  වයි. ඒම්. ඒ. ජී. 
දිස්ානායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විකගමුව 066-
2250039 

066- 3061729  - 

49.  ඩී.ඒම. යූ. ජී. 
රණසිාංහ මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

වටපාන 066-
2250039 

072- 9303314  - 

50.  සේරසේ මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කණමූලයාය/ 
නාපල 

066-
2250039 

071- 8123050  - 

51.  සේ. අයි. සස්නරත් 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

රදුන්නවැව/ 
මාරක 

066-
2250039 

072- 9607364  - 

52.  වයි. ඒස්ථ. ඒම්. 
ළියදාස් මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව/ 
සවසහරගල 

066-
2250039 

077- 3701188  - 

53.  ඒ. පී. නිශථශාංක මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක/ 
කරේගහවැව 

066-
2250039 

072- 4354043  - 

54.  ඒම්. ඒම්. ඩබ්. සී. 
ආර්. සක. කුමාරි 
මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

අමුසණ්යාය/ 
සහට්ටිටපාල 

066-
2250039 

072- 8250227  - 

55.  ආර්. ඒම්. රසිකා 
දමයන්ති මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

කුඹුරුසවල/ 
සශවගිරිය 

066-
2250039 

070- 2738976  - 

56.  මහානාම 
දිස්ානායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

සදන්විලාවත්
ත්/ රාංගම 

066-
2250039 

071- 8242767  - 

57.  ඩබ්. ආර්. ආර්. 
ීමරතුාංග රාජපකක 
මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

හදුන්ගමුව/ 
සවසහරගල 

066-
2250039 

071- 8372852  - 

58.  ඒස්ථ. ඒන්. 
ඒකනායක මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

විහාරගම/ 
හදුන්ගමුව 

066-
2250039 

072- 4302262  - 

59.  ආර්. ඒම්. ස්මන් 
කුමාර මයා 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මාරක/ 
කරේගහවැව 

066-
2250039 

072- 8132773  - 
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60.  පී. ජී. සක. නන්දනී 
ආරිසයස්ථන මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

නාසගොකල/ 
සමොරගහපක
පත් පාර 

066-
2250039 

072- 4981707  - 

61.  සී. ජී. ප්රියාංකා මාලා 
ගුසණස්ථන මිය 

දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

මැදකන්ද/ 
හදුන්ගමුව 

066-
2250039 

071- 3069769  - 

62.  සිරිවර්ධ්න මයා දිවිනැගුම 
ස්ාංවර්ධ්න  
නිළධ්ාරි 

යටවත්ත් 066-
2250039 

072- 5384202   
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ඇමුම්ෙ 07 

ප්රාෙ ආොර දේශේල පැ  6 ්ව ඇතුල  ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුයා ගත් ආ  යවල 

ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවකත  

 
රත්දේශ ො  ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

ලකෂිත් සහෝටලය  කම්ිම අඩිය. කයිකාවල  

වැලිගම සහෝටලය  කයිකාවල  

අමිල ෆුඩ් සකෝනර්  අාංක.118, මාත්සක පාර,රත්සත්ොට  

ත්රුපති සරස්ථටුරන්ට්  අඹගස්ථත්ැන්න,රත්සත්ොට  

ඩි.ජි.විසේරත්න ඩි.ජි.විසේරත්න දඩු සපොල, ඕවිලිකන්ද  

 

    පකුදේශවල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක      

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

 

ජි.ජි.කුසුමලත්ා ජි.ජි.කුසුමලත්ා අාංක 61/61,පඩුළිටිය,පකුසවල  

අනුකා සකටරින්  අාංක 11, මාත්සක පාර,ඇකකඩුව  

කැන්ඩි සබ්ක හවුස්ථ  අාංක 56, සකලින් ීමදිය, රත්සත්ොට  

අරවින්ද විමලීමර අරවින්ද විමලීමර සපොකකටුව,ඕවිලිකන්ද  

 

යාපල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

නුගසවල සහෝටලය  
අාං 

 

මරාංජි සහෝටලය  
නාපල 

 

කුමුදුමාලි සහෝටලය  
නාපල 

 

මිහිරි සබ්කහවුස්ථ  
නාපල 

 

 

ගදේශමදේශවල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

ලකසිරි ලාංකා 
සහෝටලය 

 අාංක 59, කුරුණෑගල පාර, ගසකසවල  

Zam Zam සහෝටලය  අාංක 26, දඹුකල පාර, ගසකසවල  
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ස්ම්පත් සහෝටලය  කලාවැව පාර, ගසකසවල  

විකලන්ඩ් සහෝටලය 
හා සබ්කරිය 

 අාංක 92, දඹුකල පාර, ගසකසවල  

ිම.ඩබ්.ජයසිාංහ 
සබ්කරිය 

 අාංක 76, මාත්සක පාර, ගසකසවල  

බී.ඩබ්.විරසිාංහ 
සබ්කරිය 

 අාංක 76/1 සදොරකැටිවල පාර, 
බම්බාව,ගසකසවල 

 

බී.ඩබ්.ීමරසකෝන් 
සබ්කරිය 

 අාංක 76/2, සදොරකැටිවල පාර, බම්බාව, 
ගසකසවල 

 

 

පමදේශමදේශපොල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

ඩයඩම් සහෝටලය  අාංක 130, වැවකුඹුර, පකසකසපොල  

ාන්දන සහෝටලය  පකසකසපොල  

දිසනත්මා සහෝටලය  අකරම්සබොඩ පාර, පකසකසපොල  

සපයාසස්ෝ සවළදස්ැල  පකසකසපොල  

ලකසිරි සබ්කර්ස්ථ  ඇහැසකසපොල, පකසකසපොල  

දයාරත්න සබ්කරිය  සහෝමාසපොල, නාලන්ද  

 

  වත්  ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

අජිත් සහෝටලය  සේලකකරය. යටවත්ත්  

ප්රදීපා සහෝටලය  පාළම අස්ල. සේලකකරය, යටවත්ත්  

මහින්ද සහෝටලය  සේලකකරය, යටවත්ත්  

ජනිත් සබ්කරිය  සරෝහල ඉදිරිළිට, සේලකකරය, යටවත්ත්  

ගාමන්ඩ් සබ්කරිය  ඩන්ගන් සපසදස්, යටවත්ත්  

 

ලේගල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරකාය අංක  

ගැමුණු සහෝටලය  ලේගල පකසකගම  

ප්රාර්ානා සහෝටලය  ලේගල පකසකගම  

ලාංකා සහෝටලය  ලේගල පකසකගම  
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දඹුමල ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරක ය  අංක  

සබන්සත්ොට සබ්ක 
හවුස්ථ 

 අනුරාධ්ර්ර පාර, දඹුකල  

ස්මන් සබ්කරිය  අනුරාධ්ර්ර පාර, දඹුකල  

අරන්ස්ල  අනුරාධ්ර්ර පාර, දඹුකල  

සේ.සක. සහෝටලය,   නුවර පාර, දඹුකල  

අමිල සහෝටලය  මිරිස්ථසගෝනියාව, දඹුකල  

 

ො දේශම ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරක ය  අංක  

සගදර කසඩ් 
සහෝටලය 

 අාංක 15/බී, සකලින් විදිය, මාත්සක.  

රත්නායක සබ්කරිය  අාංක 56,ධ්ර්මපාල මාවත්, මාත්සක.  

ෆුඩ් සකෝනර්  අාංක 747, ත්රිකුණාමල ීමදිය, මාත්සක.  

අරුණාසලෝක 
සහෝටලය 

 මාත්සක  

ජයන්ති සබ්කරිය  අාංක 19/1, කුිමයන්සගොඩ. මාත්සක  

පඩිවිට සබ්කරිය  අාංක 67, කුිමයන්සගොඩ, මාත්සක  

ස්ැරිකසකෝ සහෝටලය  මාත්සක  

ස්කගාදු සහෝටලය  අාංක 45, සකලින් විදිය. මාත්සක.  

 

අඹන්ගගදේශකෝරදේශළේ ප්රාදේශීය  දේශමකම් දේශකොට්ඨාක  

දේශෙෝ ලදේශේ යෙ අිනතිචකරුදේශේ යෙ කතපිය  දුරක ය  අංක  

රීම ස්ථසටෝර්ස්ථ  අාංක 17, පකසකත්ැන්න, රත්සත්ොට  

යු.මම්.ආර්.මස්ථ.ෆුඩ් 
සකෝනර්  

 ර්ස්ථස්ැකල, රත්සත්ොට  

අමිල ෆුඩ් සකෝනර්  අාංක 118, මාත්සක පාර, රත්සත්ොට  

රන්විලා සබ්ක හවුස්ථ  අාංක 118, මාත්සක පාර, රත්සත්ොට  

ගුණසිාංහ සබ්කරිය  ර්ස්ථස්ැකල, රත්සත්ොට  
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      ඇමුම්ෙ 08 

ප්රාදේශීය  ස්ෙ දේශස්ෞඛ්ය අංක වල ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවකත  

දිස්ථත්රි්ව දේශස්ෞඛ්ය දේශස්ේවා අධය්වෂ කාර් ාල ,  ො දේශම  
 

අනු 

අංක 

යෙ  යතුර දේශස්ේවා 

ස්ථාාය  
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 
දු.අංක  

දේශපෞීගකතක 
දු.අංක  

නිවදේශස්ේ 

දු.අංක  
Skype/ 
imo/ 

whatsa
pp/ 

Twitter
/viber 

1.  දවද 
විසේසකෝන් බණ්ඩා 
මයා 

දිස්ථත්රික සස්ෞඛ් 
සස්ේවා අධ්කක 

දිස්ථත්රික 
සස්ෞඛ් 
සස්ේවා 
අධ්කක 
කාර්යාලය 

066-
2222326 

0777-
840835 

- - 

2.  දවද 
ජි.මක.ඩබ්.මම්.බණ්
ඩාර මයා 

 ප්රාසශියය 
වස්ාංගත් සේදඥ 

දිස්ථත්රික 
සස්ෞඛ් 
සස්ේවා 
අධ්කක 
කාර්යාලය 

066-
2222326 

071-
8010998 

066-
2246235 

- 

3.  දවද සුනික 
නවරත්න මයා 

දවද නිළධ්ාරි 
ස්ැලසුම් 

දිස්ථත්රික 
සස්ෞඛ් 
සස්ේවා 
අධ්කක 
කාර්යාලය 

066-
2222326 

077-
6659318 

081-
2475388 

- 

4.  දවද ලලිත් 
දිස්ානායක මයා 

මාත්ෘ ළමා 
සස්ෞඛ් දවද 

දිස්ථත්රික 
සස්ෞඛ් 
සස්ේවා 
අධ්කක 
කාර්යාලය 

066-
2222326 

071-
4471901 

081-
2240691 

- 

5.  ඩබ්.මම්.ීමරසුරිය 
බණ්ඩාර මයා 

පරිපාලන මහජන 
සස්ෞඛ් පරිකකක 

දිස්ථත්රික 
සස්ෞඛ් 
සස්ේවා 
අධ්කක 
කාර්යාලය 

066-
2222326 

071-
8058695 

081-
3420215 

- 
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දිස්ථත්රි්ව ෙෙ දේශරෝෙල - ො  දේශම. 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2222261 

  යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

18 
දවද මච්.මම්.ඒ තිලකරත්න 
මයා,අධ්කකක 

066-2222261 071-4427094 066-22224202 

 

වීර දේශඩන්සිම දේශකොේබෑකඩුව දිස්ථත්රි්ව මූකතක දේශරෝෙල - දඹුමල. 

විදුත්  ැපැම කතපිය :-superintendent.medical@yahoo.com 

ප්රධාය දුරකාය අංක :-066-2284761 

  යෙ  කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

20 
දවද ඊ.මම්.ජී  
සස්ේනානායක(වැ.බ),දවද අධිකාරී. 

662285302 718568209 662285301 

 

ප්රාදේශීය  දේශස්ෞඛ්ය ෛවදය නිලධාරී කාර් ාල 

 ලේගල - පමදේශමගෙ 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

1 
දවද සක.සක.ඩී.මස්ථ කන්නන්ගර 

මයා, සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී 
066-2275025   066-2275025 

 
රත්දේශ ො  

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

2 
දවද ඊ.ඩී ප්රනාන්දු මයා, සස්ෞඛ් 
දවද නිලධ්ාරී,සස්ෞඛ් දවද 
නිලධ්ාරී 

066-2255278 718446579 066-2255278 

 
ගදේශමදේශවල 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

3 
දවද ඩබ්.සේ රත්නායක 
මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී  

066-2289264   066-2289264 

 
අඹන්ග  දේශකෝරදේශම 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

4 
දවද සක.ඒ.ඩී.මන්.පී 

ස්මරතුනාංග,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී  
066-2255278 718446579 066-2255278 
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විමගමුව 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

5 
දවද මක.සී.සේ විසේසූරිය 
මයාසස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී., 

066-2250060 071-8372800 066-2250060 

 
  වත්  

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

6 
දවද මක.ඩබ්.සී.මන් රණීමර 

මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී. 
066-2221068 072-7066300 066-2221068 

 
පමදේශමදේශපොල 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

7 
දවද මම්.ීම.ීම.ඩබ් ගුණරත්න 

මිය,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී  
066-2247341   066-2247341 

 
යාපල 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

8 
දවද මච්.ඩී.මක.ඒ ගුණරත්න 

මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී. 
066-2246102 071-4481544 066-2246102 

 
දඹුමල 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

9 
දවද සක.මම්.සී.මස්ථ සදසහකගමුව 
මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී. 

066-2284778   066-2284778 

 
පකුදේශවල 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

10 
දවද මම්.හරීස්ථ සමොසහොමඩ් 
මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී.. 

066-2222278 071-4888460 066-2222278 

 
ො දේශම 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

11 
දවද රසික සකොඩිතුවකකු 
මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී.. 

066-2231520 716397420 066-2231520 

 
ො දේශම යගර ස්භාව 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

12 
දවද ඊ.ඒ.ඩබ්.සක මදිරිසිාංහ 
මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී. 

066-2222275 718308011 066-2222275 
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දඹුමල යගර ස්භාව 

  යෙ ො  යතුර කාර් ාල  ජංගෙ ෆැ්වස්ථ 

13 
දවද සේ.මම්.මස්ථ.ඒ.බී ජයසුන්දර 

මයා,සස්ෞඛ් දවද නිලධ්ාරී. 
066-2284878 777363070 066-2284878 
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ඇමුම්ෙ 09 

රාජය දේශයොවය ස්ංවිධාය වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය  ෙට් ම් වලදී ප්රතිචාාර දැ්වවීදේශම්දී 

ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවකත  

 
ක්රි ාකාරී රාජය දේශයොවය ස්ංවිධාය - ො දේශම දිස්ථත්රි්වක  

අනු 
අාංක 

ස්ාංවිධ්ානසේ නම නම ලිළිනය සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

SKYPE/IMO/
WHATSAPP 
/TWITTER/ 
VIBER 

01. වර්ලඩ් විකන් ක්රීකාන්ත් 
සස්ේනාරත්න මයා 

සහට්ටිසපොල, 
විකගමුව. 

 077-3469425  

02. අභිමානි ස්ාංවර්ධ්න 
අරමුදල 

ජවිලාක 
කස්ථතුරිආරච්චි මයා 

8/2,කුරුණැගල 
හාංදිය,දඹුකල. 

 071-8723663  

03. සිශධ්ාර්ත් පදනම නිලානි සේරසගොඩ 
මිය 

පණසගොකල,විකග
මුව. 

 071-7570377 
071-9391101 

 

04. රතු කුරුස් 
ස්ාංවිධ්ානය 

ස්නත් දිස්ානායක 
මයා 

අලුවිහාරය,මාත්සක
. 

066-2223528 077-3541927 
 

 

05. ළමා අරුණ 
ස්ාංවිධ්ානය 

අරුණ 
සපොන්සස්ේකා මයා 

සනො.19,මයිකකජුිම
ලි 
පාර,සකොරලවැකල,
සමොරටුව. 

011-2658212 077-5349348  

06. සප්රේන්ඩ්ස්ථ 
 ( Friends ) 

සඩ්විඩ් ප්රනාන්දු 
මයා 

පන්ස්ල 
හන්දිය,දඹුකල 
පාර, නාපල. 

066-2246835 077-4899689  

07. ප්රිස්ථඩ් 
(FISD) 

ආර්.මස්ථ.ගාන්ධි 
මයා 

765/25,ත්රිකුණාමල 
ීමදිය,මාත්සක. 

 077-5105309  

08. ස්ර්සවෝදය සක.ජි.දිස්ානායක 
බණ්ඩා මයා 

ර්රිේජල ,මාත්සක. 066-2244385 071-7979372  

09. සරෝම් ටු රීඩ් සහේකා සපසර්රා 
මිය. 

765/25,ත්රිකුණාමල 

ීමදිය,මාත්සක. 

011-2362832 076-6911712  

10. සරොටරි ස්මාජය ජුඩ් ආසනොකඩා 
මයා 

38/2,අගලවත්ත්,මා
ත්සක. 

 076-6998834  

11. රියුකායි ලාංකා 
ඇසස්ෝසිසේකන් 

ශ්රියානන්ද මිය සනො.53,ධ්ර්මපාල 
මාවත්,මාත්සක. 

 077-8881814  

12. ලාංකා සස්කායි 
කියුසස්යි පදනම 

මච්.මම්.ස්ම්පත් 
කුමාර මයා 

ළිරිසවන 
හාංදිය,දඹුකල. 

 077-3290494  

13. වයිකඩ් ලයි 
සකොන්ස්සේකන් 

චින්ත්ක ීමරසිාංහ 
මයා 

ර්ස්ථස්ාලයාය,හුදුන්ග
මුව,මාත්සක. 

 072-9999520  

14. මසකො කකාරක 
ස්ථටඩි සස්න්ටර් 

සුජීව ජයසිාංහ මයා දියසකපීකල,සීගිරි
ය 

 091-9005549  

15. දුම්බර මිතුසරෝ නිමක 
කනසහේආරච්චි 
මයා 

අරන්ගල,නාපල  017-5361349  

16. මහත්මා ගාන්දි 
ස්ාා 

ාන්ස්රස්ථකර මයා සනො.01,මහත්මා 
ගාන්දි 
මාවත්,මාත්සක. 

 077-7769200  
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17. ඊබ්රියන් ස්මජ 
සස්ේවා පදනම 

මච්.මම්.ඊබ්රහිම් 
මයා 

292/h,ඇකකඩුව 

පාර,පකුසවල. 

 077-6743676/ 
077-7455466 

 

18. ස්මාජ ස්ාංවර්ධ්න 
ආයත්නය 

ීමර්ති ගස්ාම් මයා සබෝධියන්ගන 
මාවත්,මහනුවර. 

 0777-812790  

19. පීස්ථ ඇන්ඩ් ලේ 
පදනම 

මක.මස්ථ.මහනාම 
මයා 

57/ඒ,ගගබඩ 
පාර,ළිලියන්දල. 

011-2513484   

20. හැිමටාට් 
(Habitat) 

සරෝහිත් ප්රනාන්දු 
මයා 

304/2,සබොරළුමන්
කඩ,ගම්සපොල. 

 077-2320960  

21. ගැසපකෘථ   
(GAFEC) 

ගාමිණි ජයතිස්ථස් 
මයා 

37/8, ීමරර්රන්අප්ර් 
සපසදස්,මාත්සක. 

 071-6341661/ 
072-533988 

 

22. නාපල කාන්ත්ා 
ස්ාංගමය 

ශ්රියානි ඒකනායක 
මිය 

අධ්යාපන කාර්යාල 
පාර, නාපල 

066-2246455 077-3287529 
 

 

23. ශාන්ති නිසකත්නය ආරියවති මලලගම 
මිය 

පඩත්ැන්න,මාත්සක
. 

066-2243173 077-2967064  

24. ශාන්ත් සජෝන් 
ගිලන් රා සස්ේවය 

 
මම්.ිම.සගොඩමුන්න
සෘේ  මයා 

මන්දන්ඩාවල 
,මාත්සක. 

066-2244524 071-5347252  

25. රිසපොරස්ථට් ශ්රි ලාංකා අාලා සමදගම මිය 335,ස්ගසබෝර්ර,අගු
ණාවල,සප්රාසදනි
ය 

 077-2834561  
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දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකක න් ප්රාදේශීය  කකක න් ස්ම්බන්ධ 

කරග  ෙැකි ක්රෙදේශේද   

යෙ  යතුර දුරකාය අංක  කර් ාල දුරක ය 

අංක  

ාම්න්ද අමරීමර  මයා ස්හකාර අධ්කකක (දිස්ථත්රික) 077-39578090 066-02230926 

 
මච්.මම්.අයි.මක.මන්.ටි. 
සහේරත් මයා 

දිස්ථත්රික ආපදා කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

071-5304102 
066-02230926 

මස්ථ.මම්.අසබ්රත්න මයා දිස්ථත්රික ආපදා කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

071-9188159 
066-02230926 

මච්.මම්.මම්.ජි.කුඩා බණ්ඩා 
මයා 

දිස්ථත්රික ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණස්හකාර 071-8201061 
066-02230926 

ජි.මම්.කුලතුාංග මයා කාර්යාල කාර්ය ස්හයක 071-2377795 066-02230926 

මම්.ළි.ළි.මච්.ඒ.කරුණාතිලක 
මයා 

රියදුරු 077-8163480 
066-02230926 

ටි.සේ.ජිවනි ළිරිස්ථ මිය ස්ාංවර්ධ්න නිලධ්ාරී(ස්හන සස්ේවා) 071-8259813 
066-02230926 

ඊ.මම්.ිම.මස්ථ.ළි.ඒකනායක 
මයා 

ස්ාංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 077-9607056 
066-02230926 

 

ප්රාදේශීිය  දේශමකම් 

දේශකොට්ඨාක  
යෙ දුරකාය අංක  කර් ාල දුරක ය 

අංක  

මාත්සක. ාමිලා පදයන්ගනි මිය 071 4793236 066 2222733 

පකුසවල. සුනිත්ා ජයසස්ේකර  මිය(වැ.බ) 071 8396238 066 2244207 

යටවත්ත් ප්රියන්ති රණසිාංහ මිය 077 5418502 066 2221888 

පකසකසපොල ඒ.මස්ථ.මස්ථ.පශමකුමාර මයා 071 3506861 066 2247238 

ගසකසවල මම්.මයි.මම්.රිෆථකි මයා 077 2414578 066 2289308 

 දඹුකල ආර්.මස්ථ.කනාංසක මයා 071 0331800 066 2284788 

අඹන්ගඟසකෝරසක. මස්ථ.සලෝසේකනි මිය 077 6507107 066 2255365 

විකගමුව අජිත් මයා 071 0453324 066 2250039 

ලේගල ස්රත් මයා 0718261977 066 2275038 

නාපල සම්නක ර්ස්ථපකුමාර මයා 078 3820269 066 2246298 

රත්සත්ොට. සුනිත්ා ජයසස්ේකර මිය 071 8396238 066 2220578 
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මාත්සක දිස්ථත්රික මාධ්සේදීන්සේ නාම සකඛ්නය - 2017 
 

අනු 
අාංක
ය 

නම ලිළිනය මාධ් 
ආයත්නය 

දුරකත්න 
(ස්ථාාවර) 

දුරකත්න(ජ
ෘාංගම) 

Skype/ 
imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/vi
ber 

01 ආනන්ද අසබ්සිාංහ මයා සනො.3/1,සත්ොටගමුව, 
පළාපත්වල 

ලකිමම 066-
2661777 

071-
8050157 

 

02 හිකටන් සේ.සබරන්ජර් 
මයා 

19,විහාර පාර,  
මාත්සක 

ලාංකාදිප 066-
2223329 

077-
6778700 

 

03 සිරි අසබ්සිරි මයා සනො.60,නාසගොකලාගම 
පාර,මාත්සක 

ගුවන් විදුලිය 066-
2231396 

          -  

04 දයාසස්ේන අසබ්සස්ේන 
මයා 

සනො.129,මාත්සක පාර, 
රත්සත්ොට 

ස්ථවර්ණවාහි
නි 

066-
2255300 

077-
7940287 

 

05 මම්.ඩබ්.සස්ෝමරත්න 
මයා 

සකොසහොලන්වල, මාත්සක 
 

ලාංකාදිප 066-
2247173 

077-
6711817 

 

06 සහේවා පී.කරුණාරත්න 
මයා 

සනො.346,පඩසවසහරගම, 
කයිකාවල 

ලකිමම 066-
2224191 

077-
3871772 

 

07 නිමක 
මස්ථ.සබෝගහවත්ත් මයා 

පඩගම, 
ස්ැලගම 

ලාංකාදිප 066-
5670078 

071-
6947612 

 

08 ආරියරත්න ලියනසේ 
මයා 

සනො.28,බණ්ඩාරවත්ත්, 
රත්සත්ොට 

සකක හවුස්ථ 066-
2255333 

072-
4661404 

 

09 මච්.ජයරත්න මයා මසගොඩවත්ත්, 
පකුසවල 

ලකිමම 066-
2242057 

071-
8290706 

 

10 සක.සේලායුධ්න් මයා සලෝන් විසකේ, 
රත්සත්ොට 

ීමරසකකරී           - 077-
902379 

 

11 ආරිය ගමසේ මයා සනො.3/1,සබෝමළුව පාර. 
මාත්සක 

රූපවාහිණිය           - 071-
7274073 

 

12 පී.මච්.රූපසිාංහ මයා කුලතුාංග නිවස්, 
සගොලසහන්වත්ත්, 
සදොඹසවල,මහසවල 

දිවයින 066-
2220044 

071-
8290796 

 

13 රිාට් සිකවා මයා කුරුවාව, 
රත්සත්ොට 

සකක හවුස්ථ 066-
3661395 

077-
1162189 

 

14 මම්.ස්ර්දුඩීන් මයා සනො.10/ඒ,නිකසගොකල, 
යටවත්ත් 

තිනකුරන් 066-
5873486 

071-
8229450 

 

15 සී.තී.ගමසේ මයා ර්ාංචිගම, 
කටුසදණිය 

සකක හවුස්ථ           - 077-
1844489 

 

16 ප්රියන්ත් සුමනසස්ේන 
මයා 

සනො.50/99, 
බණ්ඩාරනායක මාවත්, 
සකොසහොිමලිවල 

හිරු FM 

සකක හවුස්ථ 
066-
2233492 

071-
4484042 

 

17 මච්.ජී.පී.ාන්්රසිරි මයා සනො.142/5,,සබෝමලුව පාර, 
වටර්ලුව,මහනුවර 

රූපවාහිණිය 081-
2211140 

077-
3671674 

 

18 මසහේකථ ීමර්තිරත්න 
මයා 

සනො.52,සුළිරි සවළත 
ස්ාංීමර්ණය,මාත්සක 

රන්ගිරි FM 

රිවිර 
 ලාංකාදිප 

          - 077-
5252590 
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19 මම්.මස්ථ.මම්.මකාහිම් 
මයා 

34/3,පළමු පටුමග, 
හිේසගොකල මාවත්, මාත්සක 

සකක හවුස්ථ 066-
2244353 

071-
2907886 

 

20 විරාේ අසබ්සිරි මයා සනො.23/2,වටසගොඩ පාර, 
හුලාංගමුව,මාත්සක 

හිරු ITN 
ජාතික  
ලාංකාදිප 

066-
2054786 

077-
0407437 

 

21 නිමක කනහැරආරච්චි 
මයා 

අරාංගල, 
නාපල 

දිවයින 066-
7914814 

077-
3972427 
071-
8012290 

 

22 ඒ.බී.හිතසගොඩ මයා සනො.31,නාසගොකල පාර, 
මාත්සක 

සකක හවුස්ථ           - 077-
5378922 

 

23 ශාන්ත්ප්රිය අසබ්ීමර 
මයා 

සනො.129,මාත්සක පාර, 
රත්සත්ොට 

ස්ථවර්ණවාහි
නි 

          - 071-
4496337 
077-
3526373 

 

24 ඒ.ඒ.මක.ඩයස්ථ මයා ත්ලකිරියාව, 
දඹුකල 

                - 066-
5670540 

  

25 ස්රත් මරමිණිගම්මන 
මයා 

පස්ාවි හන්දිය, 
දඹුකල 

ලකිමම 066-
2284593 

071-
4410285 

 

26 ඩබ්.සහේවාවස්ම් මයා සනො.9/15,සිරිමකවත්ත්, 
ගුන්නෑපාන 

සකක හවුස්ථ 081-
4470482 
081-
5634252 

          -  

27 කාාංාන කුමාර 
ආරියදාස් මයා 

පහළවැව, 
දඹුකල 

ලාංකාදිප  
ස්ථවර්ණවාහි
නි 

066-
5673966 

077-
3416157 

 

28 මස්ථ.ජයසකොඩිආරච්චි 
මයා 

වෑසගොඩසපොල, 
මාදිසපොල,මාත්සක 

ලකිමම           - 077-
3596218 

 

29 ඩී.ඩබ්.සේ.බණ්ඩාර 
මයා 

          - 
 

ලාංකාදිප           - 072-
3325868 

 

30 මහින්ද අනුරාධ් මයා අාංක 15A,38කණුව, 
සලනසදොර 

සකක හවුස්ථ 066-
5610400 

072-
4197045 

 

31 මන්.ජී.අසීස්ථ මයා සනො.96/2,පකසකසවල, 
සේරගලවත්ත්,ගසකසවල 

සඩ්ලි මිලර් 066-
2242141 

          -  

32 මන්.ඩබ්.ටී.නුගහසපොල 
මයා 

සනො.385, වලස්ථවැව, 
ගසකසවල 

දිවයින           - 077-
5529011 

 

33 ගැමුණු ධ්ර්මසිරි 
සහේරත් මයා 

මැලදුම්සපොත් පාර, 
මාත්සක 

ජාතික 
රූපවාහිනිය 

          - 071-
8079747 

 

34 
 

මම්.සප්රේමලාක මයා කලාවැව පාර, 
දඹුකල 

ලාංකාදිප           -           -  

35 
 

පී.ඩී.ගුණතිලක මයා මැදබැශද,වහසකෝට්සට්               -           -           -  

36 බී.මම්.අන්වර් මයා 75/5,නමදගල වත්ත්, 
ගසකසවල 

තිනකරන්,ති
නකුරක 

066-
5674405 

072-
4926855 

 

37 ප්රදීප් ගුණවර්ධ්න මයා සපොලීසිය හන්දිය, 
දඹුකල 

සිරස්           -           -  

38 මදුස්ාංඛ් බණ්ඩාර මයා 7/139,ගුරුකැසට්වත්ත්, 
සදොඩාංසදණිය,මාත්සක 

ITN           - 071-
1537536 

 

39 රුචිර ලකමාක 
විසේසූරිය මයා 

සනො.259,හුලාංගමුව පාර, 
මාත්සක 

සදරණ           - 071-
7295688 
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40 සමත්සිරි බී.සහේරත් 
මයා 

51,පරුලෑවත්ත්, 
යටවත්ත් 

අද ර්වත්පත් 066-
3661143 

077-
7841142 

 

41 දිකරුකෂි සග්රේරු මිය කිරිඔය,  
හත්සත්ොටඅමුණ 

ලාංකාදීප 
(ලේගල) 

          - 071-
7336698 

 

42 බී.ජී.ඩී.නන්දසස්ේන 
මයා 

සනො.06,රුසිරුගම, 
පඩත්ැන්න.මාත්සක 

හිරු TV           - 075-
507907 
077-
8797571 

 

43 ලලිත් ගුණතිලක මයා 195,ගුරුලසවල 
පතුර,පකුසවල 

හිරු FM           - 075-
7988181 

 

44 
 

මහින්ද විසේසූරිය මයා සහට්ටිසපොල,විකගමුව ලාංකාදිප           -           -  

 
45 

ාන්දන සිකවා මයා කවටයාමුණ,මාත්සක දිවයින           -           -  

 
46 

ඩී.මන්.මම්.ආරච්චිසේ 12,සීවලී මාවත්, 
අලුවිහාරය 

සඩ්ලි නිවුස්ථ 066-
2227777 
066-
2050336 

072-
9135351 
077-
7545931 

 

 
47 

නිශාන්ත් රම්ළිටිය මයා 40/20,MC පාර, 
මාත්සක 

සිාංහ FM           - 077-
7858557 

 

 
48 

ඩබ්.මම්.තිලකරත්න 
මයා 

විධ්ායක ඉාංජිසන්රු 
කාර්යාලය,සදහිඕවිට 

අද 071-
6269558 

          -  

 
49 

ඩී.මම්.අනුරාධ් මහින්ද 
මයා 

15 ඒ,38 කණුව, 
සලනසදොර 

සකක හවුස්ථ 071-
8215407 

          -  

 
50 

තිලිණි රණසිාංහ මිය 38,බර්මියුලාවත්ත්, 
කූරිසවල 

V FM           - 071-
5896604 

 

 
51 

ඒ.ජී.මහින්ද පදයසිරි 
රත්නායක මයා 

2 පටුමඟ,කරඹගහයාය, 
යාපාගම,දඹුකල 

අද, සිාංහ FM           - 071-
3638607 
077-
3638607 

 

52 ගාමිණි නිශාන්ත් 
කරුණාරත්න මයා 

දිස්ථත්රික සකකම් කාර්යාලය, 
දිස්ථත්රික මාධ් ඒකකය, 
මාත්සක 

රජසේ 
ප්රවෘත්ති 
සදපාර්ත්සම්
න්තුව 

0662233501 071-
5907383 

 

53 ඩබ්.මම්.මස්ථ.බී.විජයති
ලක මයා 

46/3,රත්මකගහඇල, 
දඹුකල 

මේිමම           - 072-
8392332 

 

56 ඩිලන්ත් සහට්ටිසේ 
මයා 

29,සිසිර සස්වණ, 
කලකළිටිය,පකුසවල 

සඩ්ලි මිරර්  077-
4822270 

071-
2715891 

 

57 තිලක ජයවර්ධ්න මයා කිනිගම, 
මහසවල 

ලාංකාදීප 077-
1177875 

066-
5681118 

 

58 ටී.සක.ජයසිාංහ මයා 48,ඉසුරුගම, 
කයිකාවල 

රාංගිරි FM 077-
5764668 

          -  

59 යූ.ජී.බණ්ඩාර මයා මඩකුඹුර,පඩත්ැන්න, 
සවලන්ගහවත්ත්,රත්සත්ොට 

HIRU FM 077-
1528690 

          -  

61 ඉන්දික අරුණකුමාර 
මයා 

180 ඒ,වෑකන්ද යාය(බහළ), 
ඇලහැර,01 කණුව,නාපල 

ලාංකාදීප 071-
4001559 

          -  

62 ප්රාාත් අසබ්සිරි මයා 60,නාසගොකලාගම පාර, 
මාත්සක 

ජාතික 
රූපවාහිනිය 

          -           -  

63 ඒ.සී.ඒ.මුනාස්ථ මයා 257,මලමකසපොත් හන්දිය, 
වහසකෝට්සට් 

නවමිණ 077-
5059267 

- 
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64 මම්.මසහේකථ නිශථශාංක 
කුමාර මයා 

111,හුලාංගමුව පාර, 
මාත්සක 

සිරස් TV 078-
8823137 

- 
 

65 ලකසිත් ප්රස්ාශ 
යානගම ීමරසස්ේකර 
මයා 

මාත්සක පාර, 
දඹුකල 

සිරස් TV 077-
4122214 

          -  
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ඇමුම්ෙ 12 

ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථධාය  ො දේශම 
 ත්ව වාර්ාාව 

දිය  ................................ 
 

               

දිස්ථත්රි්ව

ක  
ආපදාව දි

ය

  

ප්රා.දේශම.දේශකො. ආපදාව  

ල්වවු 
වර ා

වු 

ෙරය 

ගයය 

තුවාල 

වු 

පුීග

ලිනන් 

අතුරු

දෙන් 

පුීග

ලිනන් 

නිවාස් 

ොනි 
රැදවුම් 

ෙධයස්ථාාය  

දේශ
ව
ය
ත්

 
  

ප
වු
ම

 

පු
ී
ග
ල
ින
න්

 

පු
ර්
ය

 

  
  
 අ
ර්
ධ

 

අ
ංක

 

ප
වු
ම

 

පු
ී
ග
ල
ින
න්

 

  

    
                      

  
  

    

                      

තකතුව                         

                            

  

                            
                            
                            
                            

තකතුව                         

 

ස්කස්ථ කසක. 

නිලධ්ාරීයා.......................................................  ස්හකාර අධ්කක....................................... දිස්ථත්රික 

සකකම්.......................... 
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ඇමුම්ෙ 13 

ආපදාදේශවන් පසු කැකත කස්ල බැෙැර කිරීදේශම් ක්රෙදේශේද   ස්ම්බන්ධ ආ  ය 

ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ක්රෙදේශේද  

ෙෙ යගර ස්භාව - දඹුමල 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර සස්ේවා 
ස්ථාානය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

Skype/ 
imo/ 
whatsapp
/ 
Twitter/vi
ber 

1.  ආර්.මම්.මස්ථ.සක.රත්නාය
ක මයා 

ත්ාකකණ 
නිලධ්ාරි 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-2902032         -          - 

2.  මන්.මස්ථ.මස්ථ.සිකවා මයා ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 077-9987188         -          - 

3.  ආර්.මච්.ඩී.ීම.රසණ්ර්ර 
මයා 

ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-5307933         -          - 

4.  ආර්.ජී.අයි.මස්ථ.අමරසිාංහ 
මයා 

ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-0274275         -          - 

5.  මම්.සී.ගාංසගොඩගම මයා ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-6695615         -          - 

6.  ආර්.පී.ජී.ඩී.විසේසකෝන් 
මයා 

ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-0274330         -          - 

7.  වයි.ජී.සේ.ලාකකුමාර මයා ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-4056124         -          - 

8.  වයි.මච්.සී.සක.සස්ෝමරත්න 
මයා 

ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 075-5012600         -          - 

9.  ජී.ඒ.මස්ථ.විසේසූරිය මයා ගිනිබට දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-0274322         -          - 

10.  ඒ.ඩී.ජී.පී.ඕපාත් මයා මාර්ග 
කම්කරු 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 071-0797930         -          - 
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11.  ඩී.ඩබ්.ජී.ලිහාන් ත්ාරක 
මයා 

මාර්ග 
කම්කරු 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 077-7458231         -          - 

12.  මස්ථ.මම්.ාාරක මිලාන් මයා මාර්ග 
කම්කරු 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 076-8959118         -          - 

13.  මච්.මම්.ඒ.මම්.සක.දස්නාය
ක මයා 

මාර්ග 
කම්කරු 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 075-4880656         -          - 

14.  ඩි.මම්.පී.ආර්.දස්නායක 
මයා 

මාර්ග 
කම්කරු 

දඹුකල 
මහනගර 
ස්ාාව 

066-3062217 075-5027160         -          - 

 

ෙෙ යගර ස්භාව - ො දේශම 

අනු 
අාංක 

නම ත්නතුර සස්ේවා 
ස්ථාානය 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දු. අාංකය 

ජාංගම 
දුරකත්න 
අාංකය 

නිවසස්ේ 
දුරකත්න 
අාංකය 

Skype/ imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/viber 

1.  ඩී.මම්.අයි.දිස්ානායක මයා යාන්ත්රික 
ඉාංජිසන්රු - 
අධිකකණ 
නිලධ්ාරි 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275/ 
066-
2222685 

077-
7325089 

081-
3823402 

077-7325089 

2.  ඩබ්.ජී.අයි.සූරියබණ්ඩාර 
මයා 

පළමු සපළ 
ගිනිබට 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
5679922/ 
066-
2222275 

071-
6397163/ 
077-
2783463 

066-
3661863 

        - 

3.  ආර්.මම්.මස්ථ.සක.රාමනායක 
මයා 

යාන්ත්රික 
ගිනිබට 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
5679922/ 
066-
2222275 

077-
7522005/ 
075-
9522005 

        - 075-9522005 

4.  බී.මම්.ඩබ්.සක.ඩී.වරාළිටිය 
මයා 

අනුයුකත් 
ගිනිබට 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
5679922/ 
066-
2222275 

072-
4789389 

076-
7689389 

072-4789389 

5.  සක.ඩබ්.ජී.මන්.සමකඩර් 
මයා 

අනුයුකත් 
ගිනිබට 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
5679922/ 
066-
2222275 

072-
3282685 

066-
5673845 

        - 

6.  යූ.බී.අසබ්සකෝන් මයා රියදුරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

078-
3897101 

        -         - 

7.  යූ.ආර්.රත්නායක මයා විදුලි කාර්මික මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

071-
6279765 

066-
223145 

        - 

8.  ඒ.පී.පත්ම කුමාර මයා විදුලි කාර්මික මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

071-
0366272 

        - 071-0366272 

9.  මන්.ටී.බණ්ඩාරනායක මයා විදුලි කමිකරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

077-
8086339 

        -         - 
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10.  ටී.බී.ඕවිටිපාන මයා විදුලි කමිකරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

071-
4351186 

        -         - 

11.  මම්.මෆථ.පවාස්ථ මයා කර්මාන්ත් 
කමිකරු 

මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

077-
6235567 

        -         - 

12.  මස්ථ.රාජමනී මයා විදුලි කමිකරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

         -         -         - 

13.  මස්ථ.මුදියන්සස්ේ මයා විදුලි කමිකරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

         -         -         - 

14.  මස්ථ.බී.සත්න්නසකෝන් මයා රියදුරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

072-
6799000 

        -         - 

15.  මච්.මම්.ඩී.සහේරත් මයා රියදුරු මාත්සක මහ 
නගර ස්ාාව 

066-
2222275 

072-
4421078 

        -         - 

 

ප්රාදේශීය  ස්භාව - අඹන්ග දේශකෝරදේශම 

අනු 

අංක 
යෙ  යතුර දේශස්ේවා ස්ථාාය  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

ජංගෙ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

Skype/ 
imo/ 

whatsapp
/ 

Twitter/vi
ber 

1.  සක.ළි.ාන්්රසිරි 
මයා 

සකකම්(වැ.බ) ප්රාසශීයය ස්ාාව 
- 
අඹන්ගඟසකෝර
සක 

066-
5671623 

071-
5515957 

078-
5354405 

- 

2.  සක.ළි.ජයන්ත් 
කුමාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිළධ්ාරි(පරිස්ර) 

ප්රාසශීයය ස්ාාව 
- 
අඹන්ගඟසකෝර
සක 

066-
5671623 

077-
5561251 

- - 

3.  ඒ.සක.මම්.පී.මන්.
කුමාරගම මිය 

ත්ාකකණ 
නිළධ්ාරි 

ප්රාසශීයය ස්ාාව 
- 
අඹන්ගඟසකෝර
සක 

066-
5671623 

077-
5416253 

066-
2255305 

- 

4.  බී.ජි.ටි.මක.අසබ්ක
සෘෝන් මයා 

ත්ාකකණ 
නිළධ්ාරි 

ප්රාසශීයය ස්ාාව 
- 
අඹන්ගඟසකෝර
සක 

066-
5671623 

071-
7442901 

075-
8297655 

- 

5.  මස්ථ.ආර්.සුන්දරලිාං
ගම් මයා 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

ප්රාසශීයය ස්ාාව 
- 
අඹන්ගඟසකෝර
සක 

066-
5671623 

077-
9737059 

- - 
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ප්රාදේශීය  ස්භාව - රත්දේශ ො  

අනු 

අංක 

යෙ  යතුර දේශස්ේවා 

ස්ථාාය  

දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දුරක ය 

අංක  

ජංගෙ 

දුරක ය 

අංක  

නිවදේශස්ේ 

දුරක ය 

අංක  

Skype/ imo/ 
whatsapp/ 
Twitter/viber 

1.  සේ.බී.ීමරසිාංහ 
බණ්ඩාර මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

ප්රාසශීයය 
ස්ාාව - 
රත්සත්ොට 

 

066-
2255275 

076-
7075507 

        -       - 

2.  ටී.මම්.සේ.සත්න්න
සකෝන් මයා 

පරිස්ර නිලධ්ාරි ප්රාසශීයය 
ස්ාාව - 
රත්සත්ොට 

 

066-
2255275 

071-
5489112 

066-
2220766 

      - 

3.  රීමන්්ර රූපසිාංහ 
මයා 

වැඩ පරිපාලක ප්රාසශීයය 
ස්ාාව - 
රත්සත්ොට 

 

066-
2255275 

077-
7189147 

        -       - 

4.  පපාලි ද සිකවා මයා වැඩ පරිපාලක ප්රාසශීයය 
ස්ාාව - 
රත්සත්ොට 

 

066-
2255275 

071-
8242075 

        -       - 

5.  සක.ඩී.මස්ථ.ඕ.නන්ද 
කුමාර මයා 

මුරකරු ප්රාසශීයය 
ස්ාාව - 
රත්සත්ොට 

 

066-
2255275 

077-
7656916 

        -       - 
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ො දේශම ප්රාදේශීය  ස්භාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංක 

යෙ  යතුර ප්රාදේශීය  

ස්භාව 
දේශස්ේවා 

ස්ථාායදේශේ 

දු.අංක  

දේශපෞීගකත

ක 

දු.අංක  

නිවදේශස්ේ  
දු.අංක  

Skype/Imo/
Whatsapp/ 
Twitter/Vibe
r 

1.  මච්.මම්.ටී.බී
.හන්සකන්ද 
මයා 

සකකම් මාත්සක 066-
2225724 

071-
8049722 

066-
2247003 

Viber 

2.  ඒ.ඩබ්.ඒ.සීල
වතී මිය 

ප්රධ්ාන 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාත්සක 066-
2225724 

071-
6526430 

066-
2220419 

       - 

3.  ඒ.මම්.බී.ජය
න්ත් 
බණ්ඩාර 
මයා 

ත්ාකකණ 
නිලධ්ාරි 

මාත්සක 066-
2225724 

071-
3796174 

066-
2231797 

Viber 

4.  සී.ආර්.සක.
කරුණාරත්
න සමය 

ත්ාකකණ 
නිලධ්ාරි 

මාත්සක 066-
2225724 

077-
7377343 

       - Imo/ Viber 

5.  ආර්.මම්.සී.අ
යි.රත්නාය
ක මිය 

පරිස්ර නිලධ්ාරි මාත්සක 066-
2225724 

071-
2262909 

066-
2221239 

       - 

6.  ඉසුරු 
ඇකසකසපො
ල මයා 

ස්ාංවර්ධ්න 
නිලධ්ාරි 

මාත්සක 066-
2225724 

077-
1110387 

066-
2057387 

Viber 

7.  ඩී.පදයකුමා
ර් මයා 

ආදායම් 
පරීකකක 

මාත්සක 066-
2225724 

077-
3256608 

       - Skype/Imo/W
hatsapp/ 
Twitter/Viber 
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ඇමුම්ෙ 14 

සවනත් අත්වශ දුරකාන නාමාවලිය 

  

ො දේශම දිස්ථත්රි්වකදේශේ ආර්වෂි  ස්ථාාය පිළිබඳ විස්ථ ර 

අනු 
අංක

  

ප්රාදේශීය

  
දේශමකම් 
දේශකොට්ඨ

ාාක  

ග්රාෙ නිළධාරි 
වස්ෙ 

ආර්වෂි  ස්ථාාය රැදවි  ෙැකි පවුම 
ගණය 

 ආපදාව  
ල්වවය  

ස්ම්බන්ධ වි  
ෙැකි දුරකාය 
අංක 

පවුම ස්ාොජිකිනන් පවුම ස්ාොජි

ක න් 
01. ලේගල 

පකසක
ගම 

රඹුකඔලුව 
 

රඹුකඔලුව 
පන්ස්ල 35 180 10 25 066-3664452 

   ලසකගල නාරාංගමුව 
පාංස්ල/පාස්ල 

180 650 2 10 071-3759971 

  හකමිණිය 
 

රණමුසර්ගම 
පාංස්ල/පාස්ල 

200 650 10 31 071-4005430 

  රණමුසර්ගම 
 

රණමුසර්ගම 
පාංස්ල/පාස්ල 

200 650 12 35 071-3759899 

  ඇටන්සවල 
 

ඇටන්සවල 
පාංස්ල/පාස්ල 

- - 8 28 071-5291157 

  මහලසකොටුව මහලසකොටුව 
පාස්ල 250 700 12 38 071-7624750 

  අකරහැඩිය අකරහැඩිය 
පාංස්ල 
  

300 800 8 20 

 
071-2993132 

02.   වත්

  
මාලිගාත්ැන්න යටවත්ත් රජසේ 

සදමළ විදුහල 

 
22 45 22 45 072-9981983 

  රත්නින්ද 2600 ශ්රී  
ස්ම්බුශධ් ජයන්ති 
විහාරය 

 
8 17 3 7 

066-2221106 

066-2221109 
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  වකසපොල 
  

විසේකාරාම 
විහාරස්ථාානය 
  

10 35 19 51 
072-9981983 

066-2221769 

  ගලලියශද ශ්රී  ජයන්ති 
විහාරස්ථාානය 12 37 1 3 072-6239173 

  වාලසවල පමුණුව 
විහාරස්ථාානය 13 30 1 4 066-2221513 

  මාත්ලාළිටිය 
දකුණ 

මකමුතු 
අවමාංගලාධ්ාර 
ස්මිතිය 

 
9 21 3 11 066-2221109 

  පණසේරුව කර්මාන්ත් ස්මිති 
සගොඩනැගිකල 

 
7 15 2 7 

072-1750385 

077-5146073 

  දිකකුඹුර        අවමාංගලාධ්ාර  
ස්මිතිය 8 19 2 5 066-2248044 

  දීවිකල ර්රාණ සබෝධිරාජ 
විහාරස්ථාානය 10 28 2 7 066-2221509 

  සපොකවත්ත් සුමාංගලාරාම 
විහාරස්ථාානය 12 28 18 49 066-2221583 

03. පකසල
සපොල 

පකසලසපොල 
දකුණ 

මහින්ද ආදර්ශ 
පාස්ල 15 37 20 60 077-1730199 

  
 

පකසලසපොල 
පතුර 

සගොවිජන සස්ේවා 
මධ්ස්ථාානය 10 25 12 26 066-4929610 

  ඇහැසකසපොල 
 

ඇහැසකසපොල 
ර්රාණ 
විහාරස්ථාානය 
 

8 
25 

 
3 12 071-8229451 

04. පකුසව
ල 

පන්වත්ත් සශවත්ාරාම 
විහාරස්ථාානය 15 50 06 23 071-4496345 

  සහොරගහළිටිය විජයාරාම 
විහාරස්ථාානය 18 75 - - 066-2051404 

  ඇකකඩුව ආයුර්සේද 
මධ්ස්ථාානය 
 
රාංගල විදුහල 

8 

 

60 

30 

 

300 

 

04 13 
077-6371763 

 

075-8003671 
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  බලකඩුව ප්රජා ශාලාව 
 
සත් කම්හල 

 

4 

 
60  
 

20 

 

300 

- - 

072-4757991 

 

072-4757991 

 
කදලමහක 
සදමළ විදුහල 

 
50 250 04 16 071-6172009 

  ඇකකඩුව 
වත්ත් 

සස්ම්බුවත්ත් සත් 
කම්හල 60 300 19 71 077-3530902 

  වැහිගල වැහිගල පාංස්ල 
04 18 10 40 066-2054545 

  ගුරුලසවල 
දකුණ 

ස්ාරානන්ද 
විදාලය 
 
අග්රසබෝධි විහාරය 
 
ආපදා ස්හන 
කදවුරු 
සගොඩනැගිකල 

45 

 

25 

 

12 

150 

 

100 

 

50 

14 42 

077-034084 

 

072-4225211 

 

077-0340848 

  ගලපඩසහේන  වටසගොඩ පාංස්ල  
45 150 14 30 077-8462652 

  කන්සශමඩ ගුරලසවල දකුණ 
ශ්රී  ස්ාරානන්ද 
දහම් පාස්ල 

45 150 30 100 077-0340848 

  වටසගොඩ ශ්රී  කාලගිරිසලන් 
ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්ස්ථාානය 

 

45 

 

 

150 

 
24 96 

0777467652 

 

 
වටසගොඩ පාංස්ල 

 45 150 - - 077-8462652 
  පකපත් ළිටිය කුරීසවල විදුහල 

50 200 15 90 066-2243004 

  ඕවිකල තිබ්බටුවාව 
විදුහල 30 100 12 60 072-9066803 

  වාරියසපොළවත්
ත් 

සකොසහොිමබඳසවල 
සදමළ විදුහල 

 
45 150 16 84 072-3454848 

  වාරියසපොළ කටුසදණිය 
විදුහල 
  

15 

 

50 

 
06 20 071-6241633 
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තිබ්බටුමුකල 
ර්රාණ විහාරය 15 50 071-2908673 

  මකුසකමඩ පන්වත්ත් 
සශවත්ාරාම 
විහාරස්ථාානය 15 50 10 25 071-4496345 

  වසශමඩ වසශමඩ විදුහල 
 
වසශමඩ ප්රජා 
ශාලාව 

20 

 

20 

75 

 

75 
25 33 071-3666337 

05. ගසකව
සෘල 

මැදබැශද පතුර මැදබැශද රජසේ 
මහා විදාලය 40 168 15 79 071-9646420 

  මාදිසපොල මාදිසපොළ රජසේ 
පාස්ල 20 

 

100 4 10 071-6535150 

  දඹවටවන දඹවටවන ග්රාමිය 
සකකම් 
කාර්යාලය 

12 
100 

 
- -  

ජනස්විය 
අවමාංගලාධ්ාර 
ස්මීය ති ශාලාව 

32 103 22 62 077-9984048 

  ර්වකළිටිය ශ්රී  
සබෝධිරාජාරාමය 

  
60 

350 

 
20 110 

072-6066827 

 
  දඩුබැදිරුප්ප දඩුබැදිරුප්ප 

විදුහල 60 
200 

 6 23 077-1972827 

දඩුබැදිරුප්ප ප්රජා 
ශාලාව 23 100 

 
- - 071-9196149 

සත්න්නසකෝන්ර්ර 
ප්රා.වි 150 

450 

 2 7 071-3756270 

  පහලවැව අධිකාරි ීම 
සමෝල 45 

178 

 
- -  

වළගම්ාා ප්රජා 
ශාලාව 50 50 50 185 071-3320174 

  ඉබ්බන්කටුව ඉදන්ෘානාළුවත්ත් 
ප්රජාශාලාව 12 40 04 10 077-9301774 

  කැදන්ගමුව කැදන්ගමුව 
විදාලය 15 30 15 40 077-0240609 
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  ත්ලකිරියාගම ත්ලකිරියාගම 
පන්ස්ල 110 180 38 147 071-3320174 

06. රත්සත්ො
ට 

ර්ාංචිසස්ළුවාක
න්ද 

ළිටකන්ද සදමළ 
විදාලය  

40 

 

 

180 70 300 077-1001466 

මස්ථ .ීම.සක 
සකොටස් 

 
30 150 - 330  

  බඹරකිරි 
ඇකල 

නිකසලොය සදමළ 
විදාලය 15 75 80 350 071-8229469 

  කන්සදනුවර 
නැසගනහිර 

කන්සදනුවර 
සදමළ විදාලය 25 100 25 75  

  කන්සදනුවර 
බටහිර 

කන්සදනුවර 
සදමළ විදාලය 10 20 30 60 071-3760596 
කන්සදනුවර 
පත්තිනි සශවාලය 20 40 - -  

  සවලන්ගහවත්
ත් 

සවලන්ගහවත්ත් 
විහාරස්ථාානය 15 50 15 50 071-0139611 

  සගොඩසපොළ සගොඩසපොළ 
සකෝවිල 06 30 06 30 071-8568603 

  දඹසගොකල දඹසගොකල ප්රජා 
ශාලාව  12 

 
45 

 
35 80 077-5504916 

කටාරන්ත්රත්ැකල 
සදමළ විදාලය 23 35 - -  

  සබෝධිසකොටුව දිකකුඹුර 
විහාරස්ථාානය 15 50 15 50 071-3761003 
දිකකුඹුර 
රජ.කනි.වි   - -  

  මදුරාවල මදුරාවල 
විහාරස්ථාානය 11 30 11 30 0777-151766 

  සලෝන්වික ගසන්ත්ැන්න 
විහාරස්ථාානය 12 

 
48 

 
24 96 066-2255063 

රත්සත්ොට හිාංදු 
විදාලය 12 48 - -  

07.  
විකගමු
ව 

දුණුවිලළිටිය මැදකන්ද කනිකථඨ 
වි. 150 400 43 138 071-7443394 
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  රදුන්සන් වැව රදුන්සන්වැව  
ප්රා.වි 55 170 22 75 071-8261772 

  මකගම්මන මකගම්මන ප්රා.වි 
50 155 52 162 066-2250054 

  නුගසගොකල නුගසගොකල ශ්රී  
අසශෝකාරාම 
විහාරස්ථාානය 

35 110 9 37 071-2344075 

   සප්රකනත්ත් ඉමාඩුයාය  
ප්රා.වි. 60 150 38 102 066-2250054 

   විකගමුව මහවලත්ැන්න වි. 50 155 25 78 071-4730083 

   නාමිණිගම නාමිණිගල 
කණිකථඨ වි. 100 270 20 65 071-0926404 

   සස්ෝනුත්ත් සස්ෝනුත්ත් රජසේ 
විදාලය 100 270 95 250 071-4172061 

   මාරක මාරක මහා 
විදාලය 200 550 42 112 071-8023913 

  පඩුසවකවල පඩුසවකවල 
විහාරස්ථාානය 30 95 11 37 066-3661044 

  වනරව ඉමාඩුයාය 
විදාලය 30 95 7 26 066-2250054 

  කුඹුකන්දන කඹුකන්දන ප්රා.වි 50 155 40 105 071-9650363 
  ගුරුළුසවලයාය  30 105 40 135 071-2991625 

08.  
මාත්සක 

සදොඩම්සදණිය ර්රාණ සබෝධිමඵ 
විහාරය 
 
සපත්මළු විහාරය 

10 50 
10 

 

4 
342 066-2233417 

  කන්සදසගදර කන්සදසගදර 
ස්මිති ශාලාව 05 20 5 24 077-7649127 

  හරස්ථගම සබෝගහ සකොටුව 
විහාරය 

 
12 60 

 25 83 066-2221549 

ශ්රී  
විජයසුන්දරාරාමය 

 
10 50 - -  
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   මාබඳගාත්ැන්න ශ්රී  
ශාඛ යසිාංහාරාමය 

 
06 30 

 8 38 
071-8187500 

 
ශ්රී  
ස්ාංඝානන්දාරාමය 

 
06 30 - - 066-2222823 

   කළුදෑවල  සින්දා කට්ටි 
සශවාලය 

 
05 25 

 
7 32 

077-3755287 

 
පත්තිනි සශවාලය 

 10 50 - - 066-2222481 

   පඩිවිට නිකසකොටුව 
සුසීරාරාමය - - 4 19 066-2225201 

   සදොරකුඹුර  කනන්ගමුව 
විදුහල  

 
22 100 

 29 96 077-707 9070 

කනන්ගමුව 
විහාර  

 
06 25 - -  

   සබෝගහසකොටුව විජයපාල විදුහල 

 35 300 

 
01 04 

066-2222747 

 
විජයතිලකාරාමය 
බහුකාර්ය 
සගොඩනැගිකල 

10 50 - - 066-2231883 

  ඔයපහල ප්රජාශාලාව 
15 60 16 79 066-5670929 

     දිය බුබුල ශ්රී  
ශාඛ යස්ාංහාරාමය 

 
45 200 

 20 116 071-9391145 

ශ්රී  සූකලයි 
මාඩස්ාමි සකෝවිල 

 
14 70 

 
- -  

ක්රිස්ථතු 
සශවස්ථාානය 
 
විදා විදාලය 

15 
 
45 

 

70 

 

200 
- -  

 
විජය විදාලය 42 200 - -  

  පඩුගම ප්රජාශාලාව 
22 100 09 33 077-8413260 



359 
 

 

   
බණ ශාලාව 

 25 100 - -  
  මකුකගහරුප්ප ප්රදීපාරාම කන්සද 

විහාරය 11 50 08 33 066-3661217 

  හුලාංගමුව 
දකුණ 

හුලාංගමුව විදුහල  

 07 30 

 
07 22 066-2224432 

සපත්මව විහාරය 

  06 20 

 
- -  

සකතුමතී විහාරය 

 03 10 - -  

  ඇකසකසපොල ඕ.ඒ සපොඩි අප්ර් 
(සපෞශගලික 
නිවස්කි) 

07 28 09 28 066-5671530 

09.  දඹුකල දඹුලුගම ීමරසමොහාන් 
ජයමග මහා 
විදුහල 

100 300 24 68 077-4343620 

   දඹුකල නගරය නව පාසදනිය 
ප්රජා ශාලාව 40 100 25 72 075-2108316 

   පහළවැව ප්රජා ශාලාව 
10 30 1 4 071-7296321 

  කළුන්දෑව 
අලුත්ගම 

ප්රජා ශාලාව 
25 100 16 44 075-6191324 

  සකනසදොර 
දකුණ 

පන්ස්ල 
80 300 13 38 071-8568232 

10. අඹන්ග
ගසකෝර
සක 

හුණුකැසට්(ේ රා
මසේ පහළ 
සකොටස්) 

හුණුකැසට් 
කනිකථට විදාලය 3 10 12 38 077-3877066 

  හුණුකැසට්  
(රත්සත්ොටමසක 
ජනපදය) 

හුණුකැසට් 
කනිකථට විදාලය 3 10 3 10 077-3877066 

  ගම්මඩුව නාගල සදමළ 
විදාලය 31 95 31 95 0777345470 
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  ගම්මඩුව -
නාගල 
සකොළනිසේ 
ඉහල සකොටස් 

නාගල සදමළ 
විදාලය 

11 38 11 38 0777345470 

11. 
 

නාවුල සමොරසගොකල සමොරසගොකල 
කනිකථට විදුහල 60 190 90 344 066-4900521 

 
 

 ගකසබොඩ ගකසබොඩ 
කනිකථඨ විදුහල 
ගකසබොඩ ශ්රී  
සේළුවනාරාමය 

40 151 40 151 066-4900521 

  ගාංඉමයාය ගාංඉමයාය  ප්රජා 
ශාලාව 8 18 8 18 077-7219806 

  සමොරගහමඩ සමොරගහමඩ ප්රජා 
ශාලාව 6 15 6 15 077-9053836 

  ඕපකගල ඕපකගල කනිකථට 
විදුහල 25 98 25 98 072-1472471 

  ලිහිණිළිටිය ආදාවල මහා 
විදුහල 22 62 22 62 072-4888842 

  වැවත්ත්ාව සම්කළිටිය 
විහාරස්ථාානය 5 15 5 15 066-3684404 

  මැදළිහිකල ප්රජාශාලාව  
ශ්රී  ධ්ර්ම 
විජයාරාමය 

18 50 18 50 072-3436367 

  කඩවත් ශ්රී  ධ්ර්ම 
විජයාරාමය 
ඇලගමුව මහා 
විදාලය 

22 64 22 64 078-3469976 

  මුරුසත්ෝළුව මුරුසත්ෝළුව 
කනිකථට වි. 50 200 10 40 077-9410448 

  ආදාවල ආදාවල මහා 
විදුහල 100 400 34 125 072-1699594 

  ඇලගමුව ඇලගමුව මහා 
විදුහල 
ශ්රී  නන්දාරාම 
විහාරස්ථාානය 

125 300 230 647 071-7529671 

  ඇකසහේන අලුසගොකල 
ප්රජාශාලාව 7 27 7 27 071-3757634 

  කූිමයන්ගහ 
ඇළ 

කූිමයන්ගහඇළ 
විහාරස්ථාානය 3 9 3 9 072-8175721 
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  සකෝන්ගහසවල සකෝන්ගහසවල 
විදාලය 100 400 1 5 066-2052108 

  මිකලගහමුලත්ැ
න්න 

මිකලගහමුලත්ැන් 
ප්රජා ශාලාව 

10 50 8 24 077-7798811 

  සම්කළිට්ය ශ්රී  දශලාරාම 
විහාරස්ථාානය 
ශ්රී  සීත්ාරාම 
විහාරස්ථාානය 

60 185 50 185 071-1722502 

  නිකුල නිකුල 
විහාරස්ථාානය 
ිමිමල මහා 
විදාලය 

130 350 3 13 071-8173650 

  සස්ේනාගම සස්ේනාගම ප්රජා 
ශාලාව 10 30 10 30 077-5302519 

  අළුසගොකල අළුසගොකල ප්රජා 
ශාලාව 

6 28 107 425 072-2150020 

  දියන්කඩුව නාලන්ද විහාරය 
ඇටඹගස්ථලන්ද 
විහාරය 

120 480 20 62 072-2150020 

  කඹරව කඹරව 
විහාරස්ථාානය 
කඹරව රජසේ 
විදුහල 

70 300 250 700 066-4932326 



362 
 

ො දේශම දිස්ථත්රි්වක  තුළ පළාත් පාලය ආ  ය ස්තු බවුස්ර් පිළිබඳ විස්ථ ර 
 

ස්ථාාය  ට්රැ්ව ර් බවුස්ර් දේශලොරි බවුස්ර් 
නාපල ප්රාසශීයය ස්ාාව 01 - 
යටවත්ත්  01 01 

රත්සත්ොට 01 01 

පකුසවල 02 - 
ගසකසවල 01 01 

අඹන්ගඟසකෝරසළේ 01 - 

පකසකසපොල 01 - 
මාත්සක 03 - 
ලේගල 01 - 
විකගමුව 02 - 
දඹුකල මහ නගර ස්ාාව 01 02 

මකතුව 15 05 
 

මාත්සක දිස්ථත්රිකකය තුළ ජාතික ජල ස්ම්පාදනය ස්තු බවුස්ර් ළිබඳබත විස්ථත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථාාය  ට්රැ්ව ර් බවුස්ර් දේශලොරි බවුස්ර් 
මාත්සක - 01 

විකගමුව 02 02 

මකතුව 02 03 
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පුීගකතක අංක ස්තු ජල බවුස්ර් පිකතබඳ විස්ථ ර   

ප්රා. දේශම. 
දේශකොට්ඨාක  

ජල 
බවුස්ර් 
ප්රොණ  

ටුමිකරුදේශේ යෙ ො කතපි  දු. අංක  

මාත්සක 02 පර්ගා ස්ථමයික,අාංක 34, පකලිය පාර, 
මාත්සක 

066 - 2223360 

 01 ජී. ජී. මම්. නසීර්, අාංක 64, හැරිස්න් සජෝන් 
පාර, මාත්සක 

066 - 2223802 

රත්සත්ොට 01 බී. ජී. ගණිත්පාල, අාංක 65, නිකසලොය පාර, 
රත්සත්ොට 

077 - 4277421 

විකගමුව 01 ඩබ්. සුනික අමුණුයාය,සහට්ටිසපොල, විකගමුව 072 - 4653670 

ගසකසවල 04 සක. ආර්. ආනන්ද සප්රේමසිරි, අාංක 103, 
කලාවැව පාර, ගසකසවල 

077 - 7229990 

 01 වයි. මම්. ඩී. ඩබ්. ජයන්ත් බණ්ඩාරනායක 077 - 6509127 

මකතුව 10   

 

 

 

 

 


